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Spectacole folclorice ale pionierilor

a

La Petroșani, în completare, va fi susți
nut și atrăgătorul spectacol de divertisment 
.Vine circul I' montat de elevii Școlii ge
nerale nr. 5 Petroșani.

„Păcală argat' 
Adresindu-se în 
copiilor, specta- 
fi susținute

dorică
Petre Dulfu. 
primul rind 
colele vor
orele 10,30 și 16.

Tn această perioadă de grele 
încercări și încordare pentru 
întreaga națiune, cînd pe ba
ricadele riurilor revărsate din 
matcă luptă cu bărbăție și e- 
roism fiii întregului nostru po
por pentru reducerea efectelor 
inundațiilor și refacerea grab
nică a zonelor calamitate, co
lectivul preparație; Coroești se 
integrează și el, cu întreaga 
voință în uriașa și patriotica 
operă de refacere a țării. La 
chemarea lansată de organiza
ția dc partid din uzină „Con
tribuție activă și imediată din 
partea noastră, a tuturor la li
chidarea grabnică a pagubelor 
din economia națională!“. che
mare activ susținută de comu
niști, toți lucrătorii preparației 
— de la muncitor la maistru, 
de la tehnician la inginer — 
au analizat, fiecare la locul său 
de muncă, posibilitățile și re
sursele interne ce există în sec
ții și Ia locurile de producție 
pentru ridicarea întregii efi
ciente economice. Și a reieșit 
că preparația. colectivul nos
tru de muncă dispune dc capa
citatea și resursele tehnice și u- 
mane necesare pentru a pre
lua de la exploatările miniere, 
a prelucra și pune la dispozi
ția industriei cantități sporite 
de cărbune, la un preț de cost 
mai scăzut Pe această bază 
colectivul preparației și-a reîn
noit obiectivele de întrecere a- 
sumate inițial fiind ferm hotă- 
rit să realizeze suplimentar pî
nă la sfîrșitul anului peste an
gajament :

© 200 000 lei economii
prețul de cost:

(7) 200 000 lei beneficii: 
© reducerea cu încă 3.18

La Centrala Termoelectrică. Deva

Grupul nr. 2 a fost conectat 
la sistemul energetic național

In ultima zj a lunii mai, 
constructorii și energeticienii 
de la C. T. Deva au repur
tat un remarcabil succes in 
înfăptuirea sarcinilor 
revin din programul de di 
voltare al energeticii 
nești : efectuarea 
paralel cu sistemul 
national a grupului 
216 MW.

Evenimentul are 
și adinei semniF 

ce le 
lez- 

româ- 
primului 
energetic 
nr. 2 de

■ multiple 
:!ii. O dată 

cu conectarea celui de-al doi-

a cheltuielilor planificate 
1 000 lei producție marfă.

Eforturile depuse pentru spo
rirea eficienței economice in co
lectivul preparației. la fiecare 
salariat in parte se împletește 
strins cu manifestarea nobilelor 
sentimente de solidaritate cu 
populația sinistrată, de întraju
torare frățească a ei. Contribu
ția noastră bănească de ajuto
rare a fraților de un neam și 
singe loviți dureros de furia 
apelor — '■a care a subscris 
fiecare salariat al preparației 
cedind o părticică din salariul 
său pînă la finele anului — 
însumează 312 000 lei.

înflăcărarea umanitară și im
boldul inimilor de a ajuta se
menii aflați în cumpănă, a dat 
noi puteri și energii brațelor 
harnice ale muncitorilor noș
tri porniți bărbătește să reali
zeze cu cinste angajamentele 
suplimentare. Programul nostru 
de muncă și luptă majoră sp 
bizuic pe măsuri tehnico-orga- 
nizatorice bine chibzuite meni
te să dea un impuls substan
țial întregii activități producti
ve, realizărilor economice. Pu
nem accentul pe îmbunătățirea 
reviziilor și reparațiilor, ceea 
ce va atrage după si’ie o re
ducere corespunzătoare a unor 
comenzi importante de piese 
de schimb de la U.U.M.P. De 
altfel comenzile au și fost re
duse cu un volum de circa 10 
tone piese de schimb. In ate
lierul mecanic muncitorii noș
tri au trecut la recondiționarea 
unor piese de schimb ieșite din 
uz. Această acțiune dusă pe 
linia îmbunătățirii activității dc

lea grup și „pomparea* pri
milor kilovați ore de energie 
electrică in sistem, marea 
„stea” de pe Mureș și-a am
plificat puterea instalată la 
■120 MW urmind ca pînă la 
jumătatea anului viitor — 
prin punerea in funcție a 
încă două grupuri — Centra
la Termoelectrică Deva să a- 
tingă o putere de 840 MW.

Realizarea primului para
lel de la noul grup s-.-rvine 
numai la 6 luni de la pune-

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut că 
la 2 iunie suma depunerilor 
pe întreg cuprinsul țării in 
contul C.E.C. 2 000 se ridica 
la 48 802 000 Ici.

O
Studioul „Alexandru Sahia* 

realizează un film despre 
Brâncuși și creația sa. In a- 
cest scop, regizorul Pavel 
Constantinescu și operatorul 
Constantin Ionescu-Tonciu 
s-au deplasat in S.U.A. și 
Franța, acolo unde se află 
multe din originalele sale lu
crări. purtătoare ale spațiului 
spiritual românesc și geniu
lui sculptorului gorjean.

O
La Stația-pilot pentru cer

cetarea minereurilor nemeta

lifere de la Murfatlar s-a rea
lizat prima șarjă de diato- 
mită românească albită.

O
La Uzina de mecanică fină 

din Sinaia a fost asimilată 
pentru producția industrială 
o pompă de injecție rotativă, 
destinată echipării tractoare
lor românești de 40 CP. Rea
lizată pentru prima dată în 
țară, instalația atinge para
metri tehnici și funcționali 
la nivelul produselor simila
re fabricate peste hotare.

o
In zona industrială a mu

nicipiului Constanța a intrat 
în producție, cu o lună mai 
devreme față de termenul 
prevăzut, un nou obiectiv e- 
conomic : Fabrica de berc.

O
La Titu, județul Dîmbovi

ța, a început construcția ți
nui complex avicol. El va 
realiza, in final, 20 000 tone 
carne, pe an. Noua unitate 
va cuprinde 147 de hale spa
țioase, întinse pe 27 ha, și va 
fi dotată cu linii automate 
care pot asigura o tehnolo
gie cu circuit închis — por
nind de la matcă și pînă la 
ambalarea cărnii.

Alături de celelalte unități 
de acest fel din țară — noul 
complex va contribui la spo
rirea producției de carne de 
pasăre, la îmbunătățirea a- 
provizionării populației cu a- 
cest produs.

rea în funcțiune a grupului 
nr. 1 — o perioadă redusă 
de timp care a impus con
structorilor ritmuri de execu
ție deosebit de înalte. Co
lectivele șantierelor „Energo- 
construcția* și „Energomon- 
taj“ de la Mintia, permanent 
îndrumate și sprijinite de 
comitetul județean de partid, 
s-au achitat cu cinste de a- 
ceastă sarcină. Volumul u- 
riaș de lucrări de construcții, 
montaje, instalații și izolații

Urgia apelor a cutremurat din străfunduri un popor 
harnic și talentat. Furia lor fără precedent în țara noastră 
a lovit orbește în mii de oameni nevinovați. Dar puhoaiele 
au trecut. Piepturi de eroi le-au împins înapoi in matca lor 
seculară, dînd cale liberă refacerii daunelor, repunerii in 
circuitul normal al vieții și al muncii. 20 de milioane de 
inimi bat ca una singură, pulsînd viață pe acest pămint 
românesc atît d.e greu încercat în frămintata lui istorie.

Cei pe care apele i-au robit cu atita neîndurare iau 
acum totul de la capăt. de grija partidului și
statului nostru, sinistrații au trecut la refacerea căminelor, 
la vindecarea plăgilor lăsate de marea răzvrătire a ape
lor. Ajutoare în bani, alimente, îmbrăcăminte, obiecte de 
uz gospodăresc străbat drumuri lungi cu destinația zonelor 
calamitate.

Un ajutor substanțial care sporește cu fiecare zi vine 
din contul C.E.C. 2 000. Numai Valea Jiului, a depus pînă 
ieri in acest cont al omeniei suma de peste 260 000 lei. Poate 
este inutil să mai spunem, să mai scriem, că in fiecare leu 
străbate o doză de căldură umană, că în fiecare leu vibrează 
o undă de simțire omenească pentru acei care au rămas 
fără prezent, dar care-și croiesc un viitor tot atît de trai
nic cum și l-au dorit înainte ca apele să-și iasă din minți.

aferent grupului, a fost e- 
xecutat de o calitate irepro
șabilă. Astfel, cazanul, turbi
na, circuitele de legătură, ge
neratorul, întregul sistem de 
automatizare, aparatură de 
măsură, control și protecție 
au trecut cu deplin succes 
probele deosebit de comple
xe și de înaltă exigență care 
au precedat operațiunile de 
pornire și de conectare a gru
pului la sistem. Toate acestea 
certifică din nou înalta mă
iestrie profesională și compe
tența tehnică a constructori
lor și energeticienilor de la 
Mintia în montarea marilor 
agregate energetice.

Această incontestabilă rea
lizare tehnică are pentru mi
ile de constructori și energe- 
ticieni valoarea remarcabilă 
a unor fapte în care s-au 
incorporat organic nenumă
rate zile și nopți de muncă 
plină de abnegație și dărui
re. In cursul lunii mai. cind 
apele învolburate ale Mure
șului amenințau, să invadeze 
șantierul termocentralei, ei 
s-au ridicat ca un singur om 
la luptă cu unda devasta
toare a apelor obligindu-le să 
bată în retragere. La adă
postul acestui baraj al vo
inței și dirzeniei munca pe 
șantiere nu numai că n-a 
contenit nici o clipă dar a 
atins valori fără precedent.

Colectivele de muncă ale 
termocentralei, victorioase în 
bătălia cu furia apelor și cu 
timpul, socotesc acest succes 
de prestigiu ca o modestă 
contribuție la opera de re
facere a vieții economice și 
sociale a țării, angajindu-se 
în fața partidului să mun
cească neostenit pentru a 
asigura cu 10 zile mai de
vreme față de termenul pla
nificat. punerea în funcție 
definitivă, la întreaga capa
citate, a grupului nr. 2 și 
să-și accelereze in același 
timp ritmul de execuție la 
celelalte obiective industrial- 
energetice.

Cu prilejul Zilei de 1 Iu
nie, Ziua internațională a co
pilului, Consiliul Național al 
Femeilor a tipărit într-un ti
raj de 5 000 000 exemplare o 
cocardă ce urmează a fj di
fuzată intre 1 și 25 iunie a.c.

Această acțiune, care se va 
realiza de către comitetele și 
comisiile femeilor, în cola
borare cu alte organizații ob
ștești, va contribui la mărirea 
fondului central de ajutorare 
a sinistraților, îndeosebi a 
copiilor.

Sumele realizate vor fi de
puse în contul C.E.C.

cultural-artistice
Luna culturii și artei în Valea 

Jiului, manifestare amplă și cu
prinzătoare aflată în plină des
fășurare, este o inițiativă care 
aduce un suflu nou, de pros
pețime și înviorare, in metodele 
și formele de muncă adoptate 
de Iăcașele de cultură din mu
nicipiu. Organizată de Consi
liul municipal al sindicatelor, 
această manifestare complexă 
are virtuți catalitice, de atra
gere și antrenare a unui cit 
mai maro număr de oameni in 
activitatea de pe lingă Casa 
de cultură și cluburile sindica
telor.

In domeniul artistic și spec
tacular s-au obținut rezultate 
notabile. Astfel, s-a constituit 
orchestra de cameră, compusă 
din cițiva fervenți iubitori ai 
muzicii, care va susține concer
te in mod regulat în toate lo- 

. calitățile Văii Jiului. Tot cu 
scopul diversificării activității 
muzicale, al ieșirii din limitele 
muzicii ușoare și populare, zi
lele trecute a luat ființă și un 
cor mare, reprezentativ în vii
tor pentru Valea Jiului (neex- 

j cluzînd insă posibilitatea formă
rii și altor asemenea formații 
corale) care a intrat deja in 
faza repetițiilor.

Artele plastice au fost și sînt 
prezente prin expoziții per
sonale sau de grup. In holul 
Casei de cultură expune Oskar 
Breitigam lucrări de metalo- 
plastie și se studiază posibili- 

Nu există om care să 
știe cil de crunt a lovit urgia 
inundațiilor pămlntul Încins cu 
briul Carpaliior... Furiei apelor 
purtătoare de ptăbușiri și 
crimi, i s-a împotrivit insă 
baraj indestructibil: voiaja și 
bărbăția unui popor, conștiința 
socialistă și dragostea iafă de 
semeni, care-l caracterizează. 
Uriașului efort al unei țări În
tregi de irăjească întrajutorare 
a populației sinistrate, de rea
ducere la o stare firească a 
viejii și activității din zonele 
calamitate, i s-a integrat exem
plar, prin fapte de muncă și 
sentimente generoase, și mine
rii harnici ai Văii Jiului. Dintre 
ei i-am ales pentru rîndurile 
de fală pe oamenii conduși 
Titu Vlad, care lucrează 
adîncul minei Pelrila. In 
aprilie a.c. omogena brigadă a 
zonei a Ill-a a extras cea din
ții tonă de cărbune din abata
jul in trepte răsturnate de pe 
stratul 7, panoul C, după 
toate .izvoarele" de la 12

tă
un

Troion MuLLER

(Continuare in pag. a 3-a) 

tățile pentru înființarea 
cerc in cadrul căruia amatorii

T. SPĂTARI'

(Continuare in pag.

Mline, formația de teatru a 
clubului sindicatelor din Si- 
meria va prezenta în sala 
Casei de cultură din Petro
șani două spectacole de pă
puși cu piesa de esență fol-

Ansamblul folcloric al pionierilor și șco
larilor din Valea Jiului, recent înființat, va 
prezenta în 7 iunie spectacole în Petro
șani (ora 9,30, la Casa de cultură) și Pelrila 
(ora 14, la Clubul din localitate).

k_______ _ _________

Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

a acordat un interviu 
Televiziunii franceze

Marți dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
a primit pe ziariștii francezi Claude Manuel și Claude 
Brovelli, cărora le-a acordat un interviu filmat, pentru 
canalul I și canalul II în culori, al Televiziunii franceze.

Situația se menține 
încordată

După cum transmite cores
pondentul Agerpres, Nicolae 
Simion, in Delta Dunării situa
ția provoacă din nou încorda
re, solicitind eforturi sporite 
pentru apărarea așezărilor și a 
bunurilor materiale. Apele, sta- 
ționînd luni în cea mai mare 
parte a Deltei, au început sa 
crească din nou peste noapte, 
ajungînd marți la cota 429 cm 
la Tulcea și 448 cm la Ceatal— 
Ismail. La aceasta s-a adăugat 
vîntul. care in zona vărsare, la 
Sulina, a suflat în cursul zilei 
cu o viteză de aproape 16 me
tri pe secundă, provocînd va
luri favorabile erodării diguri
lor.

în fața acestei situații, co
mandamentul județean de apă
rare împotriva inundațiilor a 
luat măsuri operative de inter
venție. Spre incintele agrostu- 
ficole Măcin—Carcaliu—Iglița, 
Turcoaia—Peceneaga și Smîrda- 
nu—23 August s-au trimis încă 
10 000 de saci din polietilenă, 
primiți de la Fabrica de mase

MONDIAL 
\ DE FOTBAL

• Datorita unei contabili
tăți precise s-a aflat că la 
meciul inaugural al campio
natului mondial de fotbal au 
asistat 112 500 spectatori și 
nu 107 000 cum fusese anun
țat anterior. Intre spectatori 
s-au găsit și 2 500 de ziariști, 

a fost de oirca 250 000

Comisia de arbitri a cam
pionatului mondial de fotbal 
a procedat la o schimbare de 
ultimă oră : Astfel, meciul 
Salvador — Belgia, progra
mat miercuri, va fi condus 

românul Andrei Rădules- 
în locul iugoslavului Dra- 
Horvat. suferind.

Conducătorul delegației pe- 
ruvieno Roberto Ramirez O- 
tarola a declarat că „teribila 
catastrofă care a lovit țara 
sa nu va impieta asupra par
ticipării echipei la campiona
tul mondial". R. Qlarola a 
precizat că jucătorii selecțio- 

plastice din Buzău, iar la Cri- 
șan s-au instalat două moto- 
ponipe pentru 
apei din infiltrații, care 
nință unele locuințe. Concomi
tent se lucrează cu forțe spo
rite la supraînălțarea și conso
lidarea digurilor de apărare a 
incintelor stuficole Pardina și 
Carasuhat, precum și la repa
rarea și consolidarea șoselei-dlg 
din zona Măcin—Smtrdan, al 
cărei coronament carosabil a 
fost deteriorat pe unele porți
uni de ploi și apele Dunării, 
în cadrul acelorași măsuri, un 
număr de 75 de elevi ai școli
lor din satele Mila 23 șl Pardf- 
na, care, din cauza apelor, n-au 
mai putut continua cursurile, aii 
fost evacuați marți cu pasage
rul fluvial „Anqhel Saligny' șl 
șalupa „Paloma" și transportați 
în municipiul Tulcea, unde l« 
s-au asiqurat condiții corespun
zătoare de învățătură pînă la 
sfîrșitul anului școlar.

natei nu au membrii de fa
milie în regiunile devastate 
de cutremure.

Fundașul echipei Braziliei 
Marco Antonio s-a accidentat 
la ultimul antrenament, su
ferind o întindere musculară. 
Se crede că el nu va putea 
juca miercuri împotriva Ce
hoslovaciei și va fi înlocuit 
cu Everaldo.

Antrenorul echipei engleze 
de fotbal, Alf Ramsey, a de
clarat ca nu este mulțumit 
de calitatea gazonului stadio
nului Jalisco din Guadalaja
ra. unde se vor juca meciu
rile grupei a 3-a. El a lăsat 
să se creadă că terenul a 
fost deteriorat de fotbaliștii 
brazilieni, care l-au folosit 
py'a mult la antrenament. 
Antrenorii echipelor Braziliei. 
României și Cehoslovaciei au 
declarat în schimb că tere
nul este foarte bun.

Acțiune de 
înfrumusețare
Strada Barbu Delavrancea 

din Petroșani se află în ul
tima vreme în atenția acțiu
nilor de înfrumusețare a 
orașului. Astfel, după ce In 
capătul străzii dinspre blocu
rile turn (situate pe strada 
Vasile Roaită) s-a amenajat 
un spațiu de parcare pentru 
autovehicule a inceput recent, 
demolarea uneia din clădirile 
neaspectuoase și învechite. 
Numai... de nu s-ar uita tro
tuarele, iluminarea străzii cit 
și gurile și șanțurile de scur
gere care sînt încă necores
punzătoare.
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PREMISE PENTRU Pregătiri

1

pentru bienala

re cu corocter omagial, ea 
va cuprinde o expunere 
despre viața și opera ma
relui poet, recitări din poe
ziile reprezentative in inter
pretarea actorilor de la 
Teatrul de stat.
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Anul de mvâțâmint școlar 
s-a terminal. Un loc aparte 
printre elevii care au intrat 
in vacanță il au absolvenții 
a căror muncă intelectuală 
nu numai că nu a încetat. 
«Iar sporește in aceste zile 
din preajma examenelor. I. 
Grupul școlar minier din Pe
troșani. din totalul de 31 
clase, cuprinzind 882 de elevi, 
se pregătesc pentru exame
nul de absolvire 3 clase de 
elevi ai școlii de maiștri. 2 
clase de tehnicieni postliceali, 
6 clase de elevi de la școala 
profesională, in total 309 e- 
levî reprezentind 35 la sută 
din efectivul școlii.

In perioada celor 3 ani. e- 
levii școlii profesionale au 
învățat mult, atit la partea 
teoretică cit si la cea practi
că. astăzi, ci nd ei părăsesc 
școala, putem afirma cu cer
titudine câ in economia tării 
vor lucra muncitori bine pre
gătiți și cu dragoste de 
serie. Au obținui rezultate 
bune la practica din atelie
rul școlii, la exploatările mi
niere din Valea Jiului și la 
U.l .M. Petroșani.

Printre cei 173 de absol
venți se află electricieni, lă
cătuși de mină, sudori, mo
de’s lori.

In ultimul an de scoală 
ponderea cea mai mare a 8- 
vut-o practica, familiarizarea 
cu toate situațiile puse de 
procesul de producție. In ve
derea unei pregătiri profesio
nale mai adinei și din do
rința de a exista o continuitate 
intre practică și viitoarele 
probleme de specialitate ce 
le vor rezolva, s-a aplicat 
principiul repartizării la 
practica în producție la uni
tățile unde vor funcționa 
după absolvire. Astfel, ei au

La

nie-

cunoscut locurile de muncă, 
principalele sarcini ce le vor 
reveni, colectivele de munci
tori in care se vor integra. 
\cum putem afirma că acest 
sistem a fost eficient și va 
continua.

Pregătirea bună a elevilor 
este confirmată de situația 
școlară : 95 la sută promo
vați. cea mai mare parte cu 
medii peste 7. Se pot men
ționa Ioan Sava. Al. Armoș. 
Traian Doboczi, Ioan Vessa, 
loan Reiss. Ioan Dumitrescu. 
Ilie Dobro și mulți alții. 
Printre ei se află ciștigători 
ai semnificativului concurs 
anual pe meserii, elevi con
știincioși. cu mult spirit in
ventiv.

Acest frumos bilanț școlar 
se completează cu activită
țile sportive. Locul I la cam
pionatele interșcolare pe mi
nister la handbal, fotbal si 
alte discipline sportive sint 
rezultat1' not?’*»!'*. Printre, e- 
Jevii școlii am ut sno'-rivi 
buni ; Vaier Frălranu. Mir
cea Ilau’uc. Ioan Ve«
Francisk Rîro. Gh. Brădu- 
ceanu i a'ții Rezultatele lor 
confirmă pregătirea multila- 
tera’ă pe care o urmărim 
tot l’n-' '1 in procesul de in- 
vătămînt.

In zilele următoare elevii 
din anul al IlI-lea se pre
zintă la examenul final pen
tru obținerea d;>'1omei de 
absolvent al scolii profesio
nale S:nt momente solemne, 
de v • - f—.■'•aiă a cn-
nostin,',or <li>«ș care ei vor 
merge in producție, dovedin- 
du-și tot ce au învățat.

m.

Ing. Iosif LEGRAND 
directorul 

Grupu’ui școlar minier 
Petroșani

Un an
de experienfă 

în școala generală 
de 10 ani

Orientarea profesională așezată
pe criterii realiste și utile

Comedio populară 
cintece „Păcolă argat" de 
Petre Dulfu - in a cărei 
evoluție scenică se află 
dansuri, soliști vocali, grup 
vocal, muzică populară e- 
xecutată de taraf - este u- 
no dintre piesele cu care 
Cosa de cultură din Petro
șani se va prezenta la a- 
propiatul Festival bienal 
de teatru „I L. Caragiale". 
In aceste zile se fac repe
tiții de mișcare, preconi- 
zîndu-se și montarea piesei 
„Oameni care tac" de Al. 
Voitin.

„Argheziană

Zilele acestea se vă con
stitui la clubul sindicatelor 
din Vulcan un onsamblu 
folcloric reprezentativ pen
tru oraș- Structura lui : so
liști vocali și instrumentiști, 
brigadă artistică, dansuri, 
echipă de teatru, taraf de 
muzică populară.

Cine știe,
u cîștigă"

Cuceririle tehnico-științilice 
cunoscute in lumea contempo
rana, aplicarea lor în folosul 
omenirii, exercită o influență 
considerabilă și asupra elevilor. 
Școala și organizația de pio
nieri au datoria să dezvolte 
dragostea pt-nlTU știință și teh
nică, să stimuleze la pionieri 
și școlari interesul pentru a cu
noaște. Avind in vedere sarci
nile care stau in lata Organiza
ției dc pionieri, cit si recoman
dările Consiliului National al 
organizației pionierilor, coman
danții de pionieri de la școlile 
generale din Valea Jiului spri
jiniți de către conducerile șco
lilor, au căutat să găsească un 
ansamblu de măsuri, metode și 
mijloace pentru formarea edu
cației tehnico-științifice, adap- 
lindu-le la condițiile 
în care iși desfășoară 
lalea.

Acțiunile care s-au bucurat 
de o largă participare sint : 
cercurile de elevi, concursurile 
tehnico-aplicaliv e. expedițiile 
științifice, simpozioanele, vizi
tele, inlilnirile cu specialiști, cu 
oameni de știință, demonstrații, 
expoziții cu caracter temporar 
sau permanent, vizionarea u- 
nor filme ele. In raport cu an
samblul activităților pionierești, 
munca în cercuri a ocupat un 
loc important Consiliul munici
pal al Organizației pionierilor, 
încă de la sfîrșitul anului șco
lar precedent, a analizat posibi
litățile înființării la nivelul fie
cărei școli a unui cerc tehnic, 
reușind să creeze cite unul In 
fiecare școală. Acum funcțio
nează un număr de 110 cercuri

concrete 
activi-

științifice și tehnice cuprinzând 
2 420 elevi. Se evidențiază în 
acest sens cercurile cu caracter 
tehnic de la Școlile generale 
nr. I Petrila, nr. 2, 5 Lupeni, Li
ceul Vulcan, 5 Petroșani, Școa
la generală Iscroni și casele 
pionierilor din Petroșani și Lu
peni. Cercurile tehnice s-au în
scris pentru anul acesta cu un 
număr de 45 lucrări la concur
sul „Minitehnicus 70' 
zat de către revista 
torii") cu lucrări in 
electrotehnicii, electronicii, 
diotehiucii, automaticii, 
lismului. Aproape 20 de 
au și fost expediate la 
liul județean Hunedoara 
ganizaliei pionierilor în 
organizării unei expoziții jude
țene. Printre lucrările trimise 
pot fi menționate: aparat de 
radio cu galenă, generator de 
semnal, undometru cu absorbție 
(Casa pionierilor Lupeni), tele- 
vorbitor, dispozitiv de tempori
zare. releu eletromagnetic 
(Școala generală nr. 5 Petro
șani). sonerie, macara turn, ma
cheta unui put de mină, tren 
electric, lelcon electric, barcă 
giroscopică, bloc turn electri
ficat, abataj mecanizat, trans
portor. Aceste lucrări, executa
te cu multă fantezie și origina
litate, reprezintă punctul cel 
mai valoros al muncii in cercuri. 
In acest an Valea Jiului prezin
tă la concursul „Minitehnicus 
70* dispozitivul „Schimbător 
automat do lumini, la apropie
rea a două autovehicule, pe ba
ză de fotocelulă' lucrare foarte 
interesantă, executată de pio
nierii Liceului Vulcan sub con-

(organi- 
„Cuteză- 
domeniul 

ra- 
mode- 
lucrări 
Consi- 
al Or- 
scopul

Se încheie anul școlar 1969- 
1970 punind sfirșit unei noi e- 
tape de învățămînt. Dar acest 
an, spre deosebire de cei pre
cedent, a adus o noutate in 
invățămintul românesc, nou
tate ale cărei sensuri profun
de se află in strinsă legătură 
cu progresul societății și cu 
idealul dezvoltării armonioase, 
multilaterale a personalității 
umane : trecerea la învățămin- 
tul general de 10 ani. In a- 
ceastă direcție anul școlar 
1969—70 a însemnat un debut 
și. totodată, un an de expe
riență fructuoasă. In școlile 
de 10 ani vor fi cuprinși elevii 
care n-au fost asimilați la sfir- 
șitul clasei a VIII-a de către 
liceele teoretice sau industria
le. școlile profesionale sau 
alte forme de învățămînt. In 
viitor, orice om va trebui să 
absolve 10 clase, iși va însuși 
un bagaj de cunoștințe mult 
mai mare și există posibili
tatea să treacă, cu diferențe, 
la școli de alt grad, sau să 
intre in procesul de produc
ție, școala asigurîndu-i însuși
rea unei profesii practice. A- 
șadar. in școala de 10 ani in- 
vățămîntul teoretic se com
pletează cu cel practic.

In localitățile Văii 
există mai multe școli 
în acest an au avut 
IX-a. Un an de învățămînt 
a înseninat un an de experien
ță, _ Rulări necontenite a 
mijloacelor și procedeelor ca
re să asigure desfășurarea op
timă a studiului. La două din
tre aceste școli am căutat să

liului 
care 

clase a

aflăm atit succesele înregis
trate cil și greutățile, inerente 
oricărui începui, ce vor fi eli
minate pc parcurs.

Școala generală nr. 2 Petrila 
are 58 de elev j grupați in 
două clase a IX-a. încă de 
la începutul anului fiecare o- 
biect de, studiu a fost predat 
de către profesori calificați. 
-In școala noastră, spunea di
rectorul Mihai Niculescu, in- 
vățămintul a decurs normal 
și la clasele a IX-a. Pentru 
practică, latură deosebit de 
importantă a invățămîntului 
de 10 ani am organizat patru 
grupe de elevi : una de băieți, 
care au făcut electrotehnică 
în construcții, și trei de fete, 
două făcînd croitorie, iar una 
steno-dactilografie. Electroteh
nica este predată de ing. Wla- 
dislavv Wolkovvski, iar practi
ca propriu-zisă se face in car
tierul Emincscu, la blocurile 
aflate în construcție, suprave- 
gheați și îndrumați de mais
trul Horvath Csaba. Croitoria 
este predată de profesoara 
Ileana Branga, iar stcno-dac- 
tilografia de Letiția Cristea, 
dactilografă foarte bine pre
gătită. In ceea ce privește 
practica însă, mai întîmpinăm 
și unele greutăți de natură 
materială. Nu dispunem decît 
de o singură mașină de cu
sut. la 30 eleve fiind necesare 
cel puțin două. La steno-dac
tilografie este și mai greu : 
două mașini de scris în timp 
ce ar fi necesare 5—6.

— In ce măsură ați studiat 
posibilitățile de încadrare a

ducerea laborantului Drăghici 
loan,

O frumoasă activitate preve
dem la Școala generală nr. 1 
din Vulcan. Cercul de speolo
gie „Sfinx* condus de prof. 
Maxim Dorina, este tot mai în
drăgit de elevi. Încă din clasele 
mici elevii sint familiarizați cu 
principalele probleme de orien
tare in teren, stabilesc intensi
tatea vîntului, viteza apei. în
vață să construiască un ceas 
solar și știu să-l citească. Re
cent a fost organizată o expe
diție de cercetare științifică la 
Peștera de Aur — Cimpu lui 
Neag (vezi fotografia de 
sus). Membrii cercului, înar
mați cu liîrtie, creioane, lanter
ne, raportoare, echere, alături 
de membrii cercului foto, au 
pătruns în întunericul peșterii 
în scopul cercetării și documen
tării.

In ultima perioadă, ca urma
re a diversificării activității! 
pionierești la nivelul unităților 
>i detașamentelor de pionieri, 
înlîlnim 
asociați 
care au 
tehnicii.
nr, 2 Lupeni, în cadrul detașa
mentelor. grupe de elevi exe
cută aparate de radio, încear
că să construiască un transfor
mator coboritor de tensiune etc. 
In unele școli cercurile tehnice, 
execută lucrări utile procesului 
de invdțămint, cum este de pil
dă cercul de electrotehnică de 
la Școala generală nr. 6 Petro
șani care a realizat instalația 
electrică și de comandă centrali
zată la pupitrul profesorului din

Vulcan a 
laborato-

actuală 
suficientă

elevilor in procesul de pro
ducție după ce vor absolvi 10 
clase ?

— Ne-am gândit și ne preo
cupă in continuare acest as
pect. Pentru băieții care fac 
electrotehnică in construcții 
am fost informați de către 
lotul Șantierului de construcții 
că există posibilități de anga
jare. Evident, mai întîi vor 
face un curs de calificare de 
6 luni, apoi vor fi încadrați 
cu categoria corespunzătoare 
cunoștințelor lor practice. Lu
crurile sint ceva mai compli
cate pentru fete. Ne-am pro
pus să luăm legătura cu Fa
brica de confecții din Tg. Jiu, 
să vedem in ce măsură pot fi 
cuprinse și absolventele de 
aici. Cit despre steno-daclilo- 
grafe, problema este și mai 
spinoasă...

— Ce se prevede la școala 
dv. pentru anul care urmează?

— Am solicitat sâ facem o 
clasă a IX-a de mecanici auto 
în anul viitor. De ce ? Pentru 
că in școala noastră s-au con
struit un cart și o motocicletă 
„Pionier" pentru concurs, deci 
avem în aceaslă privință o 
preocupare mai veche, stabilă. 
Sint convins că la invățămîn- 
tul de 10 ani lucrurile vor 
merge mai bine. Este bine 
venit tocmai prin latura sa 

" practică, asigurindu-se elevi
lor însușirea unei meserii.

La Școala generală nr. 6 din 
Petroșani se află 121 de elevi 
in clasele a IX-a.

— Invățămintul practic la 
clasa a IX-a îmbracă trei for
me : dactilografie — stenogra
fie (fete). preparare-produse 
lactate (fete) și mecanici-auto 
(băieți) — a spus profesoara 
Maria Enache. directoarea șco
lii. Avem un atelier pentru 
practică și 13 mașini de scris, 
suficiente pentru însușirea de
prinderilor de scris. Elevele 
care fac practică la Fabrica 
de produse lactate de la Li- 
vezeni sînt apreciate pentru 
munca lor sîrguincioasă. o 
parte, de altfel, vor fi pro
babil angajate și în perioada 
vacanței. Deci există posibili
tatea asimilării după absolvi
re. La fel se întimplă cu e- 
levii care fac mecanică la 
autobaza T.A. Livezeni. Pentru 
anul care urmează ne-am pro

pus să mai organizăm, pe lin
gă formele existente, o 
de zugravi-vopsitori.

Am căutat să aflăm crite
riile care-i determină pe e- 
levi să opteze pentru o pro
fesiune sau alta. Dar am con
statat că această alegere este 
determinată, in mare măsură, 
de idei preconcepute și ana
cronice : se desconsideră mun
ca practică in favoarea unei 
activități „de birou*. Mulți e- 
levi, la sfatul părinților, pro
babil, iși aleg dactilografia. 
Evident, este o profesiune a- 
t rugătoare, dar posibilitățile 
de exercitare Și de încadrare 
in cimpul muncii sînt destul 
de reduse tocmai prin sprtC 
cu! ei auxiliar. Tocmai 
aceea este bine ca părinții 
colaboreze cu școala, să 
discute totul cu mult simț 
realității Se pare, totuși, 
structura și perspectiva școlii 
de 10 ani nu e suficient de 
cunoscută Și îndeajuns de co
rect înțeleasă de către părinți. 
In acest sens datoria școlilor 
este să expună pe larg în fața 
elevilor și părinților perspec
tivele reale.

îmbinarea îjivățămîntului 
teoretic cu cel practic se face 
mult mai echilibrat în șco
lile de 10 ani. Pentru reali
zarea acestui deziderat, spri
jinul întreprinderilor este pre
țios. Un an de învățămînt 
constituie o experiență care 
exclude repetarea unor defi
ciențe întîmpinate în acest an. 
Școala, în colaborare cu fami
lia. trebuie să-i formeze ele
vului respectul și dragostea 
pentru muncă, ea fiind izvorul 
tuturor valorilor în societate. 
Și această orientare nu se face 
doar în clasa a VIII-a. ci trep
tat. începînd din clasele mici. 
O dată cu anul școlar 1970— 
71 invățămintul de 10 ani de
vine obligatoriu, școlile tre
buie să găsească forme de o- 
rientare profesională specifice 

economice din Valea 
să-i convingă pe elevi 

de utilitatea, nevoile societății 
și beneficiile materiale și mo
rale pe care le au însușindu-și 
o profesiune cerută de econo
mia țării și un volum de cu
noștințe teoretice superior.

grupă
La ora 18, in sala de 

lectură a Casei de cultură 
din Petroșani, va ovea loc 
astăzi o nouă activitate m 
cadrul clubului tineretului

„Nicolae Grigorescu 
opera sa" — este lema 
cursului gen „Cine 
cîștigă" ce se va org. 
in 29 iunie la bibli- 
de pe lingă Casa de
tură. Ciștigătorilor li se voi 

premii.

:ul-

școlaritot mai mulți
pe grupe de interese 
preocupări în domeniul
La Școala generală

laboratorul de fizică, iar cercul 
de radio de la Liceul 
ajutat la amenajarea 
rului de lingvistică.

Totuși, pină .la ora 
nu este rezolvată în
măsură problema sprijinirii in
dividuale a pionierilor și șco
larilor care au vădit preocupări 
în domeniul tehnicii. In aproa
pe toate școlile se găsesc elevi 
care construiesc. inventează, 
execută, exersează, verifică, a- 
plică in practică toate cunoștin
țele pe care le receptează din 
vasta gamă informațională. Co
mandanții de pionieri, profeso
rii de fizici, chimie, maiștrii de 
atelier trebuie să cunoască cele 
mai mărunte preocupări ale e- 
levilor, inclusiv preocupările de 
ordin tehnic. La Școala genera
lă nr. 4 Lupeni, de exemplu e- 
levul Kiraly Alila din clasa a 
VlI-a ’ ” ’
cletă 
aceeași clasă, la un telefon.

Rezultatele obținute în aceas
tă direcție sînt mulțumitoare, 
dar nu și liniștitoare. Posibili
tățile de care dispunem, cit și 
ajutorul pe care îl primim din 
partea organelor de partid și 
de stal locale, ne obligă la mai 
mult. Pentru viitor, avînd în 
vedere experiența dobîndită 
trebuie să depunem toate efor
turile în scopul ridicării acti
vității tehnice la cerințele im
puse de procesul revoluționar 
tehnico-științific actual.

lucrează la o hidrobici- 
iar Ciuminga Leon, din

Dumitru CORNEA 
activist al Consiliului munici
pal al Organizației pionierilor

TABLOURI
I.una iunie însemnează pentru elevi nu numai sfirșitul 

unui an de studiu, ci și despărțirea unora de școală, profe
sori, colec/i din clasele inferioare. Sint noile promoții (le 
absolvenți care, desprinși de școală, pășesc in viață urmin- 
du-și fiecare in parte idealul pe care l-a hrănit ani în șir, 
este adevărata maturitate a tinărului aflat la o răspintie a 
vieții sale.

In școală, despărțirea absolvenților îmbracă forme emo
ționante, evocări succinte și esențiale ale vieții de elev. Dar 
aceste momente transpar și dincolo de școală. Prin tablouri. 
Ele au devenit o tradiție și un simbol. In Petroșani, Petrila, 
Lonea, Vulcan vitrinele adăpostesc tablouri ale absolvenți
lor liceelor sau școlii profesionale comerciale, chipuri deve-

nite dintr-o dată grave, exprimind întreaga încărcătură a- 
fectivă a momentului.

Ne oprim in fața lor și ii privim in tăcere. Cite un ca
tren reprezintă profesiunea de credință a unor micro-colec- 
tivități ai căror membri pină ieri se aflau animați de ace
leași y înduri și preocupări. Totul are un caracter sărbăto
resc, corespondent perfect al momentului pe care-l trăiesc

Tablouri... Profesori și elevi, strinși laolaltă, pentru ul
tima data, intr-un colocviu silențios și simbolic. Tinerețe, 
elan, vitalitate, perspective seducătoare — iată ce descifrăm 
pe aceste tablouri care se transformă ușor intr-o amintire 
la care fiecare elev sau profesor se întoarce cu duioșie...

J

T. SPĂTARU

.Argheziană". Ma

Lupeni Moderne amprente urbanistice
Foto : N. GHENA

Peste citeva luni se împlinesc 
15 ani de cind un grup de ab
solvenți ai Institutului de arte 
plastice din Cluj punea bazele 
primului cenaclu artistic din 
Valea Jiului. încurajați cu căl
dură de oficialități, de iubitorii 
de artă locali in nobila și te
merara întreprindere pc care 
.și-o propuneau, aceea de a sen
sibiliza masele de oameni ai 
muncii din acest colț de țară 
la tot coca ce este frumos, de 
a îmbogăți peisajul urbanistic 
cu valori spirituale durabile, ei 
au găsit aici un climat propice 
de lucru, nesecate și inedite 
surse de inspirație care s-au 
materializat apoi in multe 'lu
crări realizate în cele mai va
riate tehnici și maniere de lu
cru. Succesele artiștilor plastici 
din Valea Jiului au depășit re
pede hotarele județului și. mai 
tirziu, chiar și ale patriei. Cine 
nu-.și aduce aminte de eferves
cența anilor *60 cind plaslicie- 
nii petroșăneni se întreceau in 
a deschide expoziții personale 
sau de grup în Valea Jiului 
și județ, cind ei erau nelipsiți 
la confruntările artistice pe 
plan republican ? Despre lu
crările lor s-au scris cuvinte 
elogioase in presa de speciali
tate, li s-a organizat chiar, la 
un moment dat, o expoziție re
trospectivă la București, iar ca 
o confirmare in plus a apre
cierii de care se bucurau, ce
naclul lor a fost ridicat la 
rangul de filială a Uniunii ar
tiștilor plastici.

Ce se intimplă insă in ulti
mul timp cu grupul' de artiști 
profesioniști din municipiul 
nostru ? Mai nimic, vom afir
ma fără teama de a putea fi 
combătuți. De la expoziția de 
grup, încropită in pripă (fapt 
care s-a resimțit 
privește, mai ales, unitatea te-

s-a in ceea ce

muticii) din august anul trecut, 
doar o singură expoziție indi
viduală (cea a Ecaterinei Syl
vester, deschisă la clubul stu- 

. denților) a mai reținut publi
cului atenția. Oare la atît să 
se reducă activitatea expozițio- 
nală pe plan local a unei fi
liale artistice in decurs de a- 
proape un an ? Știm, sint in
vocate o sumedenie de scuze, 
care mai de care mai șubrede 
insă. Se spune astfel că in Va
lea Jiului nu se află o sală spe
cială de expoziție in care să 
existe toate condițiile necesare 
unui vernisaj. Dar, oare, holul 
atît de încăpător al teatrului

traiul civilizat. Fapt ce nu 
impietează, sau nu trebuie să 
impieteze, prea mult — și ia
răși afirmăm cu toată tăria — 
asupra eforturilor creatoare ale 
artiștilor care dacă fac ceea 
ce fac din pasiune, găsesc pen
tru munca lor in orice condiții 
cadrul potrivit de exterioriza
re. Oare nu sini atîția artiști 
plastici profesioniști care și-au 
transformat o cameră din locu
ință în atelier pină li se pot 
realiza condițiile optime de ac
tivitate la care aspiră?

•Se mai afirmă apoi, ceea ce 
e foarte grav, că localnicii n-ar 
fi in stare să guste arta plas-

artistul 
Condu- 
cercuri, 

fosil

A

In loc de cronică plastică
local, cel (prevăzut cu supor
turile de tablouri necesare) de 
la Casa de cultură, sala mică 
din aceeași clădire, sala clubu
lui C.C.P., sălile și holurile clu
burilor sindicatelor și căminelor 
culturale din Valea Jiului nu 
pot deveni, periodic, lăcașe de 
expunere pentru artiști care, fi
rește. trebuie să se confrunte 
cu coi pentru care lucrează ? 
Se mai afirmă apoi că plasti- 
cienilor din Valea Jiului li s-au 
asigurat, pină in prezent, doar 
niște ateliere improvizate, ne
potrivite, lipsite de lumina și 
spațiul necesare. Adevărat, și 
de ce să n-o spunem, intr-o 
măsură justificat. Pentru că 
dacă se realizează atitea con
strucții in Valea Jiului, ele sint 
rezervate în primul rînd aco
peririi nevoilor vitale ale omu
lui zilelor noastre: confortul,

ticienilor din cadrul filialei. 
Nu este exclus ca acesta să fie 
adevărul. Să ni se permită, in
să, încă o întrebare. Cred cum
va membrii filialei că misiu
nea lor se reduce numai la 
actul de creație, excluzînd cu 
desăvârșire strădaniile de ridi
care treptată și prin mijloace 
adecvate a unei întregi mase de 
iubitori ai artei, avizați, capa
bili să aprecieze opera ochiului, 
penelului și daltei ? In Petro
șani. paradoxal, nu există pină 
in prezent un cerc de' arte 
plastice in cadrul Casei de cul
tură pentru simplul motiv’ că 
r.u s-a oferit (deși propuneri 
au existat) nici un artist pro
fesionist care să-l coordoneze. 
Aceeași este situația și in ce
lelalte localități din Valea Jiu
lui cu excepția Lupeniului. 
Aici, la Lupeni. de ani și ani 
iși desfășoară, cu remarcabile

rezultate, activitatea 
plastic Iosif Tellmann. 
câtor a (rețineți !) trei 
plastic, foto, cineclub,
Tellmann găsește totuși timp, 
în calitatea sa de instructor 
metodist al Consiliului județean 
al sindicatelor, sâ îndrume și 
să controleze activitatea • nu
meroșilor iubitori de frumos a- 
flați peste tot în județ și să 
realizeze lucrări personale deo
sebit de apreciate în țară și 
peste hotare. Eforturile sale ar 
trebui să constituie un exemplu 
pentru toți artiștii plastici din 
cadrul filialei locale a U.A.P.

Noi. cei care le urmărim (atit 
cit ni se oferă posibilii ițea) 
căutările și împlinirile, pe pla
nul artei, așteptăm de la ei 
mult mai mult decit pină acum, 
pentru ca la aniversarea celor 
15 ani de activitate să consem
năm fără rețineri, „revirimen
tul" unui grup care-și mani
festă vigoarea nu numai prin 
anii ce i-a lăsat in urmă dar, 
mai ales, prin dorința perma
nentă de confruntare cu pu
blicul, de formare a unor a- 
depți pasionați ai artelor plas
tice. de creare a unui viguros 
și tonifiant curent de opinii 
estetice in jurul creației lor.

Fără realizarea unui climat 
de continuă afirmare publică a 
creației nu poate fi vorba de 
o adevărată artă, sancționată 
valoric de timp și de socie
tate.

Constantin PASCU
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In cursul după-amiezii. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
soția. Elena Ceaușescu, au fă
cut o vizită la Uzinele Re
nault dc la. Flins, la 50 km 

■de Paris.
In România, numele Uzinelor 

Renault evocă cooperai ca aces
tei firme cu Uzina dc autotu
risme din Pitești. Relațiile 
dintre organizațiile economice 
române și franceze, dorința de 
-a extinde acordurile incheiate 
între industria românească și 
cea franceză, concretizată in 
realizarea in comun a automo
bilului „Dacia*, demonstrează 
ei politica de strinsă conlu
crare economică promovată de 
guvernul român și de guvernul 
francez este o politică rodnică 
menită să consolideze, pe baze 
trainice, tradiționala prietenie 

âno-frunccză.
Președintele Nicolae Ceaușes

cu și soția sint intîmpinați, la

intrarea in marca hală a pre
selor, de către Pierre Dreyfus, 
directorul general al Regiei na
ționale a Uzinelor Renault, de 
alte persoane din conducerea 
uzinelor.

Prin secțiile pe unde trece, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu căldură de 
muncitori. Sint parcurse hala 
preselor, atelierele de sudură, 
cele de ambalaj preliminar al 
v aroseriilor, linia de montaj 
mecanic. Președintele României 
răspunde amical manifestărilor 
de afecțiune și respect ale lu
crătorilor uzinelor.

Pe parcurs are loc o convor
bire de informare. Pierre Drey
fus arată că Regia Renault, ca
re nu demult a împlinit 25 de 
ani de la naționalizare, este, 
prin cifra sa de afaceri, cea 
mai importantă întreprindere 
industrială a Franței. Răspun- 
zînd unei întrebări a tovară-

șului Nicolae Ceaușescu, dom
nia sa arată că Renault arc în 
clipa de față 100 000 de sala- 
riați. Președintelui român i se 
infățișcază, fază cu fază, pro
cesul dc producție, de la rea
lizarea primelor părți ale ca
roseriei. pină la ..bun de ieșire 
pc poarta uzinei".

La „punctul terminus" al u- 
zinei, președintelui Nicolae 
Ceaușescu îi este prezentat un 
automobil Renault. „Ca semn 
al prețuirii noastre — spune 
Pierre Dreyfus — îl rugăm pe 
dl. președinte Ceaușescu să pri
mească acest dar din partea 
muncitorilor, tehnicienilor și ca
drelor uzinelor Renault-*.

Președintele răspunde: ,.Vă 
mulțumesc călduros și socotesc 
darul dv. ca un simbol al co
laborării dintre industria ro
mână și industria franceză". _

Se semnează apoi in cartea 
de onoare a Regiei Renault.

Dineu la Ambasada României

Unitatea do exploatare a 
lemnului (U.E.L.) din Petro
șani. care își extinde activi
tatea prin cele 30 de guri de 
exploatare ale sale pe toți 
versanții muntoși care străju
iesc marginile municipiului 
nostru, a fost printre rele 
mai afectate unități economi
ce din bazinul carbonifer Va
lea Jiului, de recentele inun
dații din noaptea de 10 spre 
11 iunie a. c.

Pagubele materiale evaluate 
ating in loial suma de 3,2 mi
lioane lei. din care mai bine 
de jumătate reprezintă cca. 
14 km de drumuri aulo com
plet distruse. Au fost scoase 
din funcțiune 20 de kilometri 
de drumuri pentru tras și 10 
km de drumuri pentru apro
piat — că: de acces pentru a- 
tclajele și respectiv tractoarele 
de la parchetele forestiere 
spre punctele de încărcare a 
materialului lemnos.

Piraicle Girbovu. Valea 
Boului. Valea Seacă, Strîmbu, 
Polatiște, Maleia. Valea de 
Pești, Sohodol,. Balcia ș. a., 
umflate de apele furioase și 
de nestăvilit, au cărat la vale 
mari cantități de material 
lemnos care, valoric vorbind, 
reprezintă circa un milion lei 
pagube.

In fața dezastrului produs 
de ape. colectivele de muncă 
ale U.E.L. și ale șantierului 
din Valea Jiului al întreprin
derii de construcții forestie
re, urmînd întocmai indicații
le organelor județene și locale 
de partid. 
C.E.I.L. și 
îndrumarea 
partid, au trecut urgent la 
țiune. in vederea refacerii căi
lor de acces, reducerii pagu
belor înregistrate, ji reluarea 
in scurt timp, la parametri 
normali, a activității de pro
ducție.

.șelu — blocat pe o porțiune 
dc 400 metri — a fost redat 
circulației în ziua dc simbătă 
13 iunie a. c. Un merit re
vine in împlinirea acestui fapt 
— caro a permis din nou ac
cesul spre exploatările fores
tiere Lunca Florii, Valea Po
pii, Preoteasa și Corbu — 
cXcavatorisUilui Gheorghe Ră- 
dulescu (dc la șantierul 
T.C.M.M. Petroșani) și buldo-

echipa condusă de Alexandru 
Garaiman nu s-au lăsaL mai 
prejos i au lucrat cu sirg. joi 
și vineri, redind circulației 
drumul aulo spre exploatările 
forestiere Boldul Maurului, 
Valea dc Pești 82 și 83 și spre 
șantierul de mangalizare Ar- 
canu. Aici drumul forestier 
fusese rupt pc o lungime de 
250 metri dc către torenții la
terali.

ti ugătoarc — spre exploatările 
forestiere Girbovina, Sohodol, 
Maleia, Sălătruc și Straja prin 
munca neprecupețită a munci
torilor de la exploatările res
pective și a constructorilor fo
restieri.

o

Valoarea stagnărilor de pro
ducție datorită întreruperii le-

„CARATELE" PIERDUTE
A

VOR FI ÎN CURIND

RECUPERATE

Q

conducerilor 
Deva, sub 

organizațiilor de 
ac-

Q

Marți seara. Ambasada Ro
mâniei la Paris a fost casa de 
primire a unor inalți oaspeți i 
președintele Franței Și soția, 
doamna Pompidou.

La dineul oferit in cinstea 
președintelui Pompidou partici
pă numeroase personalități ale 
vieții politice franceze, mem
bri ai guvernului, reprezentanți 
ai culturii și științei, ai unor 
organizații economice centrale 
și a| unor ’ instituții de cerce
tare științifică.

Un moment solemn al reu
niunii de la .Ambasada Ro
mâniei La constituit decora-

rea președintelui Georges Pom
pidou cu înaltul ordin român 
„Steaua Republicii Socialiste 
România* clasa I.

Inminîndu-i președintelui 
Pompidou înalta distincție ro
mânească. președintele Ceaușes
cu a relevat că aceasta repre
zintă un simbol al prieteniei 
româno-franceze, expresie a 
înaltei prețuiri de care se bu
cură in România președintele 
Georges Pompidou, politica de 
destindere și cooperare interna
țională promovată de Franța.

La riadul său președintele 
Pompidou a mulțumit cordial

și și-a manifestat profunda sa
tisfacție pentru cinstirea care i 
s-a făcut, subliniind că ordi
nul acordat constituie o vie 
mărturie a prieteniei franco-ro- 
mâne și. totodată, o prețioasă 
amintire a vizitei președintelui 
Ceaușescu în Franța.

In timpul dineului cei doi 
președinți au rostit toasturi.

Dineul oferit de președintele 
Ccau.șescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de destindere, de cal
dă cordialitate, în climatul de 
prietenie ce caracterizează re
lațiile franco-române.

După o muncă intensă, de 
două zile cu aluviunile aduse 
de doi torenți laterali din 
zona Taia, drumul auto Au-

Vineri a fost reluată circu
lația și spre exploatările fo
restiere Rostovcanu 32 și 34, 
iar simbătă spre exploatarea 
forestieră Valea Boului, Cîm
pu Mielului și Cimpu.șelului. 
Sc-nțelcge că n-a fost u.șor. 
Dar, acționînd cu abnegație și 
simț de răspundere, muncito
rii din brigada constructorilor 
forestieri conduși de maistrul 
Marcel Garaiman au redat in 
funcțiune drumul auto axial 
Jiul 
lui

■ rupt în 
lungime de 10. 
de fnctri.

O

de vest 
Neag

două

(de la Cîmpu 
spre Cimpușcl), 

locuri pe o 
respectiv 100

Constructorii forestieri din

Primul ministru al Franței, 
Jacques Chaban-Delmas. a a- 
■vut marți după-amiază o între
vedere. la Palatul Malignon. cu 
Jlie Vordeț, prim-Viceprcș1 dinte

a! Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

In cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă-' cordialitate, au fost

abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor bilaterale și 
a cooperării dintre Franța Și 
România.

Preparafiile sînt hotărîte să val®s*iîice 
mai ÎMsie cărbunelecit

(Urmare din pag. 1)

lății. In acest sens, pentru îm
bunătățirea cenușii cărbunelui 
care alimentează brichetajul, se 
vor întreprinde modificări in 
scopul omogenizării cărbunelui 
supus brichetării. In același 
Vimp se va monta încă o cen
trifugă in linia tehnologică nr. 
3 pentru îmbunătățirea umidi
tății cărbunelui special pentru 
semicocs.

în sprijinul colectivelor de la

preparațiile din Valea Jiului, 
corpul tehnico-ingineresc, atit 
din cadrul unităților, cît Și Cen
tralei trebuie să organizeze co
respunzător activitatea de apro
vizionare — transport — des
facere. in vederea aprovizionă
rii ritmice cu materiale și va
goane C.F.R., să desfășoare o 
muncă de îndrumare și con
trol la nivelul exigențelor de 
azi, să asigure respectarea nor
melor de tehnică a securității 
și protecție a muncii.

Sintem convinși că. prin mun
ca însuflețită Pe care colec
tivele preparațiilor o depun 
pentru realizarea angajamente
lor luate, mobilizate de dirze- 
nia și înalta dăruire a comu
niștilor, acestea vor contribui, 
alături de întregul popor, la 
diminuarea pagubelor provocate 
de calamități, la asigurarea 
mersului mereu înainte pe dru
mul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Pc Valea Lazărului, drumul 
forestier nu mai corespundea 
— fusese măturată de năvala 
apelor o porțiune de 200 de 
metri, impiedicindu-se astfel 
accesul spre exploatările fo
restiere Buta și Valea Morii. 
In ziua de 14 iunie, dumini
că, secretarul organizației de 
partid, ing. Nicolae Ștefan, și 
inginerul șef al U.E.L.. Con
stantin Anuțoiu, erau dis-de- 
dimineață prezenți la fața lo
cului. Sub directa lor îndru
mare, muncitorii forestieri și 
constructori forestieri au mun
cit cu sirg, redind în aceeași 
zj spre circulație drumul dis
trus.

O
.Au mai fost redeschise dru

murile — în primele zile de 
la producerea inundațiilor dis-

gâturilor auto, cit și a celor 
de pe drumurile de tras și 
apropiat material lemnos se 
ridică pină acum la peste un 
milion lei producție marfă. 
In aceste zile, după cum ne 
informa low ing. Nicolae Ră
dică. directorul U.E.L. Petro
șani, sint concentrate forțe u- 
mane și materiale in punctele 
care au fost grav afectate de 
ape. Astfel, la Polatiște, Va
lea de Pești. Valea Seacă și 
Girbovu, peste 8,5 kilometri 
de drum auto forestier mai e 
încă rupi, fiind împiedicat ac
cesul spre exploatările cu a- 
celași nume. Aprovizionarea 
muncitorilor forestieri de la 
exploatările forestiere Polatiș
te și Jieț se poate face numai 
prin samarizare cu cai. însă 
lucrul in parchete continuă 
intens, făcîndu-se stocuri de 
materiale care vor fi evacuate 
în luna viitoare, o dată cu

intrarea in circulație a dru
murilor auto respective.

O problemă cu totul spe
cială o ridică DN 7 A, care 
duce spre bazinul Lotrului și 
care fiind rupt în zona Jie- 
țului, nu permite accesul spre 
pădurile de aici: măsurile lua
te de regionala Timișoara, sec
ția Deva a drumurilor națio
nale în această direcție nu 
sini iacă suficient dc energice.

Din partea Institutului dc 
crr'etări și proiectări pentru 
industria lemnului București 
s-a deplasat in Valea Jiului 
inginerul Gheorglic Ivănirâ, 
proiectant al drumurilor fo
restiere afectate do inundații. 
..Eventualele soluții urgente 
de refacere, |e vom da la fala 
locului, imediat" ne-a spus 
domnia sa.

Directorul U.E.L., ing. Nico
lae Rădică, in urma planului 
de măsuri adoptate ad-hoc. a 
indicațiilor primite, nc-a de
clarai că „scopul nostru prin
cipal este ca. în cel mai scurt 
timp posibil, fluxul produc
ției să reintre în normal ur
mînd ca înainte de sfîrșilul 
anului să recuperăm in între
gime răminerile în urmă și 
să reintrăm în graficele ini
țiale de lucru, pentru a putea 
raporta ’ la 31 decembrie a.c. 
îndeplinirea integrală a sar
cinilor anuale dc plan și a 
angajamentelor*’. Un.deziderat 
care o pe deplin realizabil ți- 
nind seama de potențialul 
cnn«:derabil al forței de mun
că al colectivului do fores
tieri caro, mobilizat activ de 
organizația do partid, pe linia 
indicațiilor date de organele 
locale .și județene de partid, 
va reuși să dizloce din imen
sitatea „aurului verde" al pă
durilor de pe meleagurile ile
ne. noi și noi carate de bo
găție. atit dc necesare în a- 
ceastă perioadă șantierelor de 
reconstrucție, economiei între
gii țări.
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de seară.

12.20 Vizita in Franța a tova
rășului Nicolae Ceaușes
cu. Transmisiune di
rectă de la Paris.

18,00 Deschiderea emisiunii 
de seară.

18,05 Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii. 
Litera „O".

18.30 Actualitatea in econo
mie.

19.20 1 001 de seri — 
siune pentru cei

19.30 Telejurnalul
20.20 Gala marilor interpret! 

români. Mezzo-soprana 
Viorica Cortez Guguia- 
nu și baritonul Dan 
Iordăchescu.

21.00 Tele-cinemateca : „In lu
mea dansului".

22.30 Telejurnalul de noapte.
23,50 Campionatul mondial 

de fotbal (din semifi
nale). Transmisiune di
rectă. Comentează Cris
tian Țopescu.

EDITORIAL _ Solidaritate,
MARIO DUMA — Valoare, .. ulOiV|l0|0

pentru introducerea tehnicii noi.
Dr. II. FALCON — Asigurarea unui nivel calitativ superior 

produselor — imperativ major al dezvoltării economiei. 
DUNAREANU — Utilizarea rațională a fondului de ma

tern prime — condiție principală a ridicării eficienței 
economice.

-^M^lâJ^COPOL — Relația dialectică cercetare-valorificare. 
MOI.ȘE MUNTEANl — Rentabilitatea — trăsătură esen

țială a producției sociale.
LILIAN ORE 11 — Considerațiuni privind definirea și con

ținutul categoriilor economice „eficiența1- și „rentabili
tatea" comerțului exterior.
M. C. DEMETRESCU — Marketingul — tehnică a creș
terii economice.
GR. BOTOT — Teoriile „socialismului african" și calea 
Africii.

DEZBATERI
Centralele industriale. Atribuții, competențe, responsabili

tăți. Anchetă economică organizată de revista „Proble
me Economice".

Echitate și cointeresare. Noul sistem de salarizare. Anchetă 
economică organizată dc revista „Probleme Economice"

Trăsăturile societății socialiste multilateral dezvoltate. Dez
batere științifică organizată de revista ..Probleme Eco
nomice* și catedra d<- economie politică dc la Acade
mia- de studii economice

SOC IOLOGIE ECONOMICA
O. HOFFMAN — Planificarea socială .și dinamica forței de 

muncă.

tenacitate și spirit creator, 
preț și cointeresare materială

pătrundă mai aproape de poar 
tă, deși era liber. Mai notăm 
în această repriză două șuturi 
expediate de Făgaș și Ionescu. 
Gazdele au și ele o bună oca
zie de a marca dar lovitura 
liberă executată din apropierea 
careului întilncște bara trans
versală. iar în alte ocazii in
tervine cu succes portarul Flo- 
ca, înlocuitorul lui Marincan 
reținut la examene.

In repriza a Il-a gazdele in- 
tră mai decise în teren și ob
țin golul victoriei în min. 47. 
Botoș execută greșit o aruncare 
de la margine. Repun gazdele 
și faza se soldează cu gol. Din 
acest moment jocul devine și 
mai dur, gazdele încercind prin 
orice mijloace să îndepărteze 
pericolul din fața propriei 
porți. O bună ocazie de gol 
irosește Făgaș care preferă să 
•șuteze din unghi dificil în loc 
să paseze în fața porții la lo- 
neșcu Și Bălăncanu care erau 
demarcați.

Jocul dintre A.S.A. Sibiu — 
Știința Petroșani s-a caracteri
zat printr-o luptă acerbă pen
tru obținerea celor două punc
te.

In această confruntare gaz
dele au practicat deseori un 
joc dur lovind în mod inten
ționat pe Ștefănescu, Matei, Iz- 
vernari și Făgaș, ultimul 
ind nevoit să părăsească 
min. 70 definitiv terenul,
astfel de condiții a fost greu 
să joci fotbal, meciul fiind 
mereu fragmentat, iar fazele de 
poartă sărace și rare.

In prima repriză studenții 
joacă mai bine decît gazdele. 
Circulația balonului și a jucă
torilor în teren le permite con
struirea cîlorva faze de poar
tă rămase însă nefinalizate. In 
min. 5 Bălăneanu se demarcă 
bine pe extremă și de la a- 
proximativ 6—7 metri șutează 
din unghi în bara verticală a 
porții. Peste cîteva minute, tot 
el ratează o nouă ocazie tră- 
gind de la distanță in loc să

opt 
jumătate 
depășind

E- 
în

MARGINALII
Din nou la aproximativ 

miliarde și 
de dolari, . .
posibilitățile financiare 
ale statului italian,
proiectul polonez are 
în vedere cheltuieli 
mult mai mici care ar 
putea fi recuperate pe 
parcursul unui dece
niu.

In concepția 
Bonkowski, localitatea 
învecinată Mesttre și 
portul Venetian ar ur
ma să fie despărțite 
de lagună, fapt care 
ar izola complet ora
șul de reziduurile in
dustriale care poluea
ză apa. Totodată, 
incinta realizată ar 
feri malurile celebrelor 
canale de acțiunea 
mareelor și a valuri
lor provocate prin de

ne a ivsi UIC4VU-
,i cel al lui Zdzis- Plasările dilemelor na- 

cola- ve
Intr-o a doua etapă

Veneția
Soarta Veneției, ca

re se scufundă lent, 
dar din ce in ce mai 
vizibil. în undele A- 
driaticii, neliniștește 
pe toți cei care pre
țuiesc comorile de artă 
adăpostite de fosta 
..Regină a mărilor". 
Salvarea Veneției a 
devenit o problemă 
care necesită o re
zolvare rapidă de a 
cărei soluționare se 
ocupă diferite foruri 
și organizații precum 
si U.N.E.S.C.O.

Recent, printre mul
tiplele proiecte de 
salvare a lost prezen
tat și v.G G 1G 
law Bonkowski, 
borator al Academiei 
de Arte din Varșovia. a operației de salvare 
Spre deosebire de ma
joritatea celorlalte so
luții, care impun li
chidarea întreprinderi
lor industriale din 
oraș, precum și a por
tului. ceea ce ar cos-

lui

ar urma să intre în 
acțiune puternice sta
ții de pompare, 
în decurs de 
ani ar reduce
lor nivelul apelor din 
lagună. Apoi, un ca-

care, 
cîțiva 
simți-

nai pornind de la rîul 
Piave va servi la e- 
chilibrarea nivelului 
și compoziției acestor 
ape. In acest mod, e- 
conomia italiană va 
beneficia de cîteva 
mii de hectare de 
pămînt roditor și de 
un bazin acvatic apt 
pentru dezvoltarea pis
ciculturii. In sfirșit, la 
terminarea acestei ac
țiunii de polderizare, 
asemănătoare cu cele 
practicate in Olanda 
se va puica trece la 
lucrările de restaura
re a splendidelor con
strucții venețiene.

V. F.

in căutarea
Tenochtitlan

Șantierul 
struclie a 
din Ciudad 
a prilejuit

de
metroului 

de Mexico 
descoperi-

rea unor comori 
heologice. In cei 
ani de cînd au 
ceput lucrările, 
cetălorii au găsit 
meroase urme ale ci
vilizației aztece, 
xistă indicii că 
cursul săpăturilor pen
tru construcția metro
ului se vor scoate la 
iveală ruine ale capi
talei regatului aztec. 
Tenochtitlan. Acest o- 
raș, care avea o popu
lație de 500 000 de lo
cuitori, a fost distrus 
în anul 1521 de Fer
nand Cortez, căpitanul 
spaniol 
1519 a 
cerirea
Printre
cele mai prețioase fă
cute pînă acum se 
numără temeliile unui 
templu și o piramidă 
in miniatură avînd 
înălțimea de 3,65 m. 
Majoritatea obiectelor 
descoperite au fost 
adăpostite în depozite
le a șase muzee 
Ciudad de Mexico.

care in anul 
pornit la cu- 
acestui regat, 

descoperirile

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Domnișoara doctor (18—21 iu
nie); Republica: Doi bărbați 
pentru o moarte (18—21 iunie); 
PETRILA : Peretele vrăjitoare
lor (17—18 iunie); LONEA — 
7 Noiembrie : Blow-up (18—20 
iunie); Minerul: Aruncați ban
ca în aer; ANINOASA : Tata 
(18—19 iunie); VULCAN ; Re
constituirea (18—21 iunie); 
BARBATENI : Bătălia pentru 
Șanhai (18—19 iunie); LUPENI 
— Cultural : Răzbunătorul (13 
—22 iunie); PAROȘENI : Ulti
ma tură (17—18 iunie); URI
CANI : Jocuri neschimbate (17 
—18 iunie).

Premiile concursului nr. 24 
din 14 iunie 1970

G. I.

„CUPA ROMÂNIEI"

CJiaraaSSHBHHHKEBgaHDUniBBHBagjBKS

EXCURSII
PENTRU TINERET

La biroul de turism -ntru tineret de pe lingă Comite
tul municipal U.T.C. se j. înscrieri pentru excursiile pro
gramate pe trimestrul III a. c. In lunile iunie, august și 
septembrie, B.T.T.-ul va organiza excursii colective, de cite 
12—18 zile, pe litoral, in deltă și in zona alpină, precum 
și în străinătate. Astfel, in luna august se organizează ex
cursii in Franța, iar in luna septembrie în Elveția, Italia, 
R. F. a Germaniei și Anglia.

con-

JOI 18 IUNIE

Categoria 1 : (13 rezultate) 1.9 
variante a 16 558 lei.

Categoria a Il-a : (12 rezul
tate) 48,2 variante a 783 lei.

Categoria a IH-a : (11 rezul
tate) 491,4 variante a 115 lei.

In cadrul „Cupei României" 
la fotbal, ediția 1970/1971, co
misia județeană de specialitate 
a programat două etape la ca
re participă echipele ciștigă- 
toare din faza 1 și cele care 
activează în campionatul jude
țean. In Valea Jiului urma să 
aibă loc patri 
din 
vom relata mai jos, 
șuraj doar două partide. Astfel 
pe terenul din Uricani, echipa 
Preparatorul Lupeni a intîlnit 
echipa preparatorilor din Petri
la de care a fost învinsă cu 
severul scor de 4—0. Pe tere
nul din Lonea echipa construc
torilor din Petroșani a cedat și 
ea în fața constructorilor din 
Lupeni cu scorul de 4—1. Evi
dent că ambele echipe cîștigăloa- 
re au un stadiu mai îndelungat 
In campionatul județean fiind 
superioare din toate punctele 
de vedere.

:u inlilniri insă, 
diferite motive, pe care le 

i-au desfă-

La Vulcan urma să aibă loc 
întîlnirea între Energia Paro
șeni și Minerul Aninoasa. ln- 
trucil echipa din Aninoasa s-a 
prezentat la joc fără legitima
ții, conform regulamentului, fot
baliștii din Paroșeni au cișligat 
cu 3—0. Al patrulea joc între 
I.G.L. Petroșani și Paringul Lo- 
nea nu s-a disputat deoarece 
echipa din Lonea nu a fost în- 
cunoștințată privind terenul 
unde se va disputa partida. Din 
cele relatate de reprezentanții 
loneni a 
lor a 
Petroșani 
de urma 
da. După 
vor întreprinde, comisia jude
țeană urinează să ia holă- 
ririle de rigoare. Viitoarele me
ciuri vor avea loc la dala de 
21 iunie.

rezultat că echipa 
făcut deplasarea la 
și nu la Petrila un
să se dispute parli- 

cercetările ce se 
întreprinde, 

i urinează

S. BALOI

PROGRAMUL 1 ; 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6.05—9,30
Muzică și actualități; 7,00 Ra-

diojurnal; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,10 Curs de limba 
rusă; 10,30 Melodii îndrăgite, 
soliști preferați; 11,05 Arii din 
operete românești; 11.15 Din 
țările socialiste; 11,45 k 1 
medicului; 12,00 Recital de o- 
peră; 12,30 Intilnirc cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13.00 Radiojurnal; 
13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13.22 Melodii de Elly Roman; 
13,45 lnterpreți de muzică

..populară; 14,00 Caleidoscop 
• muzical: 14.40 Publicitate-ra- 
'dio; 14,50 Cintece populare;
15,00 — 1 000 legende româ
nești: 15,30 Compozitorul săp- 
tăminii; 16,00 Radiojurnal; 

■16,30 Agendă județeană: 16.50 
Cintece: 17,05 Antena tinere
tului; 17.30 Muzică populară: 
lll.K) Orizont științific: 18,25 
Sferturile de finală ale Cupei 
României la fotbal; 19,15 Ga
zeta radio; 19,30 Săptămina u-

nui meloman; 20,05 Tableta 
de scară: 20,10 — 365 de cin
tece; 20,20 Argheziană; 20.25 
Zece melodii preferate; 21,20 
Cinlă Aura Urziceanu; 21.30 
Moment poetic; 21.35 — So
lista serii — Kati Kovacs; 
22,00 Radiojurnal; 22,20 Sport; 
22,30 Romanțe; 22,50 Cînlecele 
mării; 23,10 Intilnirc cu com
pozitorul George Grigoriu; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

I
I 
I
I I
I
I
I 
I 
t
I 
I

0 pată“ 
gospodărească
In contextul genera) al acțiu

nilor de bună gospodărire și 
înfrumusețare a localităților 
noastre, se înscriu și lucrările 
sectorului 1. G. L. Petroșani de 
reparații exterioare la unele 
locuințe^ Printre acestea se pol 
număra tencuirea unor case 
de pe strada Cloșca, zugrăvirea 
unor fațade, schimbarea 
rilor și 
pluviale, 
unor blocuri 
Carpați ele.

Dar, în toiul acestei 
gospodărești, a rămas 
urită pe 
nr. 1, chiar la 
colț cu Piața Victoriei, 
dată, pe lîngă 
gospodărească" 
și de
‘bilă I

Despre ce este vorba ? La 
clădirea in cauză, streașină șl 
o parte din acoperiș sini ruple, 
iar țiglele au pornit-o 
plimbare, fără a ține cont 
cad.

Un mic vint, o ploaie, 
trimite în capelele trecătorilor 
zecile de țigle grele. Oare e 
nevoie ca să se întîmple înlîi 
un accident în acest loc pentru 
ca să se treacă la 
cuvenită ?

Această periculoasă 
gospodărească trebuie 
neînlîrziat !

burlanelor 
repararea 

din

SCOCII- 
de .ape 
soclului 

cartierul

activități 
o „pată" 

strada Vasile Conta 
clădirea din 

Toto- 
urîțenie, „pala 
respectivă este 

o... periculozitate deose-

găini de parcă le-ar înghiți 
paminlul. "
neau că
dihor ar veni noaptea in vi
zită la galinacee și ar pleca... 
împreună cu unele din ele. 
Se emitea și ipoteza că diho- 
rul are numai... două picioa
re, dar nimeni nu știa- ceva 
precis. Păgubașii au 
sial și au hotărît să 
capăt misterului. S-au așezai 
intr-o noapte la pindă. Pe la 
ora 22 au apărut tiptil-tiptil 
doi „dihori", pe nume Mihai 
Forqoș și loan Piper. Au in
trat intr-o curte, au qîtuii 
cîteva qăini, le-au băqat sub 
haine și... stop ! „Vînălorii* 
au sărit din umbră asupra 
lor. Găinarii n-au scos nici 
un cirîit pînă la miliție, 
unde... )o-au mers fulqii.

Oamenii presupu- 
o vulpe sau un

tinut 
pună

la... 
unde

pot

reparația

„pata" 
lichidată

Găinarii
De nenumărate ori, cetă

țenii de pe strada Bucegi din 
Lupeni semnalau că le dispar

Știți cumva?,..
In ziua de 2 mai a.c., Con

stantin Roman din Uricani a 
intrat la bufetul ..Slerminns* 
pentru a-și cumpăra țigări. 
Lăsase bicicleta la intrare. 
După ce și-a luat porția de 
tutun a dat să plece. Dar bi
cicleta plecase înainte. cu 
altcineva. Căutările au (ost 
zadarnice. Atunci omul a 
așternut dalele bicicletei pe 
hîrtie albă și a înaintat o la 
miliția din localitate. Deo
camdată — nici un rezultat. 
Dacă vedeți ne cineva călă
torind pe o bicicletă „Ele- 
ganl", cu serie 6404 8884, ce 
două faruri, dinam și oglindă 
retrovizoare, semnalați orga
nele de miliție! Cu ta/a 
mare... semnalați !
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CAMPIONATUL

0—0 și

O

MONDIAL
DE FOTBAL

CIUDAD DE MEXICO 16 
(Agerpres). — Cel de-al 9-lea 
campionat mondial do fotbal 
a intrat in faza decisivă. Du
pă două zile de repaus el se 
reia cu disputarea semifina
lelor care vor opune echi
pele Braziliei și Uruguayului 
la Guadalajara și pe cele alo 
Italiei și R. F. a Germaniei 
la Ciudad de Mexico. Dele
gația Uruguayană a protestat 
împotriva schimbării orașe
lor. fiind știut că initial se 
stabilise că echipele din gru
pa de la Toluca-Puebla să 
joace semifinala în capitală 
Comisia de organizare și fe
derația internațională au res
pins plîngerca uruguayană. 
astfel că fotbaliștii brazi
lieni vor juca al* cincilea 
meci consecutiv pe același te
ren : .Monumental Jaliscou 
din orașul Guadalajara. In 
ciuda acestui fapt meciul se 
anunță deschis. Uruguayenii 
sint deciși să-și vîndă scump 
pielea în fața coechipierilor 
iui Pelc, care pînă acum nu 
au gustat din cupa înfrîngerii.

Ambele formații sint aureo
late de cite două victorii in 
Cupa .Jules Rimet": uru
guayenii în 1930 și 1950. iar 
brazilienii în 1958 și 1962.

Cealaltă semifinală. Italia

— R. F. a Germaniei, este la 
(el de pasionantă, punind fa
ță in față pe reprezentantele 
bătrinului continent, două e- 
chipe puternice, ambele foste 
campioane mondiale, bine c- 
chilibrate în structura com
partimentelor, cu jucători de 
mare clasă atit în atac cit și 
in apărare. Fotbaliștii vest- 
germani ii au pe Becken
bauer, Seelcr, Miiller. iar ita
lienii pe Facchetti, Riva, Ri
vera. Dacă Italia pare mai 
solidă in ceea ce privește li
nia defensivă, formația vest- 
germană dispune de cel mai 
eficace atac pină acum, unul 
din componenții săi, incisi
vul Gerd Miiller. fiind și gol- 
geterul campionatului cu 8 
goluri marcate.

In ultimii 5 ani. cale două 
echipe s-au întilnit de două 
ori, ambele jocuri terminîn- 
du-se la egalitate: 
1—1.

Comisia de arbitri a fede
rației internaționale de fot
bal a desemnat arbitrii care 
vor conduce meciurile semi
finale ale campionatului 
mondial de fotbal progra
mate miercuri 17 iunie la ora 
16.00 (ora Mexicului) : Uru-

guay — Brazilia (la Guad.i-
i Jos< M Ortiz 1 

Mendibil (Spania), ajutat la 
tușă de Ferdinand Marshall 
(Austria) și Tofik Bakhra- 
rtiOV (l'.HS.S) _ arbitru do 
rezervă Roger Machin (Fran
ța); Italia — R. F. a Ger
manici (la Ciudad de Me
xico) I Arturo Yamasaki (Me
xic). ajutat la tușă de Guil
lermo Velazquez (Columbia) 
și Rafael Hormazabal (Chile) 
— arbitru de rezervă Abel 
Aguilar (Mexic).

Observatori F.I.F.A. au fost 
delegați Koe Ewe Tcik (Ma
laiezia) și Zouiton (Tunisia) 
la Guadalajara și dr. Andre- 
jevici (Iugoslavia) la Ciudad 
de Mexico.

O
In legătură cu înscrierea 

mult controversatului gol al 
echipei uruguayenc in meciul 
cu formația U.R.S.S., trimișii 
speciali in Mexic, Nikolai 
Ozerov și Șa mi] Melik Pa- 
șaev, au publicat in ziarul 
„Vecernaia Moskva' 
toarea relatare: 
filmul meciului derulat cu 
încetinitorul am 
cum, cu trei minute înaintea 
terminării jocului, mingea a 
depășit linia care marchează 
terenul în apropierea porții 
lui Kavazașvili. Portarul nos
tru a ieșit cu intenția de a 
culege balonul pentru a-1 re
pune in joc, dar arbitrul nu 
a fluierat. De altfel. întreaga 
noastră apărare s-a oprit. 
Uruguayenii au profitat insă 
do acest lucru și Esparrago, 
fără să intîmpine nici o îm
potrivire din partea jucători
lor noștri, convinși că arbi
trul va opri jocul, a trimis 
mingea în poarta goală". Au
torii relatării încheie astfel: 
„Se părea că totul înclină 
spre un 0—0 și o tragere la 
sorți, dar a intervenit aceas
tă revoltătoare greșeală a 
arbitrului. Restul il cunoaș
teți".

»" urmă- 
,Vizionînd

văzut ciur

I
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Ajutoare pentru zonele 
afectate de inundații 

din România
Consiliul de Stat al canto

nului Neuchatel din Elveția a 
depus la Crucea Roșie elveția
nă suma de 5 000 franci pentru 
ajutorarea zonelor afectate do 
inundații din România.

La fondul de ajutorare pen
tru refacerea zonelor afectate 
de calamitățile naturale ce s-au 
abătut asupra României au mai 
subscris firmele japoneze: 
„Daiwa Bussan Co Ltd și „Fe
deration of Japan Trade Coo
peratives** — cite 360 000 yeni 
fiecare, ..Anritsu Electric Co**
— 100 000 veni, „Onu Measu
ring Co Ltd" și „Fuji Engi
neering Co Ltd" — cite 50 0C0 
yeni și -Azuma Sangyo Co Ltd"
— 10 000 yeni.

Firma austriacă „Allgemeine 
Waren Treuhand AG** a donat 
în același scop 578 dolari 
S.U.A., iar firma „Lackner și 
Schwartz" din Viena s-a oferit 
să transporte gratuit mărfurile 
donate de „Caritas" — Austria, 
pentru ajutorarea sinistraților.

Directorul 
ding Agency"

firmei „Amaltra- 
din Amman, Has-

san 
lari.

Bitar, a donat 1000 do-

O scrisoare sosită din partea
firmei engleze „Alltransport 
Limited* anunță că directorul 
acesteia, dl. Cole, a donat la 
fondul de ajutorare 250 lire 
sterline.

Din K. F. a Germanici au 
mai anunțat donații firmele: 
„Babcock** — 25 000 mărci vest- 
germane și .Varta* — 5 000 
mărci.

Conducerea firmei „Corning 
Flass Works** din S.U.A. a sub
scris la fondul de ajutorare 
1 000 dolari.

Firma elvețiană — „Pharma- 
color A..G. 4 001' a acordat un 
ajutor constind in 10 000 gr 
Streptomicin pantothenat

Din partea grupului de ex- 
perți din R. F. a Germaniei 
care lucrează la Uzinele de ma
șini grele București s-a primit

o donație de 8 000 lei. însoțită 
de o scrisoare in care se spu
ne : „Sîntem alături de poporul 
român in greaua încercare în 
care luptă cu tot eroismul1*.

Ședința Adunării Naționale a 
Franței din 12 iunie a. c. a ho- 
tărit crearea unui comitet de 
ajutorare a zonelor sinistrate 
din România, avînd ca preșe
dinte de onoare pe Roger Frey, 
secretar de stat. însărcinat cu 
relațiile cu Parlamentul, și ca 
președinte pe Robr<t Mailley. 
rector al Universității Sorbona.

Compania europeană de echi
pament industrial din Paris a 
donat 200 de pături.

Societatea „Ceat" din Paris a 
comunicat că donează cabluri 
electrice.

Societe commerciale d’affre- 
tements et combustibles din 
Puteaux a donat 2 000 de 
franci.

Au depus în contul special 
deschis la Banca Franței pen
tru ajutorarea României Banca 
Națională din Paris. Societatea 
„Kodak Pathe" din Paris, 
Comptoir Lyon Lonyct et Com- 
pagnie din Paris — în total 
G 100 de franci.

Consiliul municipal din Nan- 
terre a hotărît să acorde un 
ajutor de 5 000 de franci.

H. Mayor din Paris și alți 
cetățeni francezi și de origine 
română au donat 2 600 de 
franci.

Firma Bally a donat, prin 
intermediul Organizației „En- 
fants du monde", 200 perechi 
pantofi pentru copiii sinistra
ților din i România.

Banca Angliei a donat 1000 
lire sterline pentru ajutorarea 
zonelor sinistrate, firma .Rus- 
tyfa Ltd" — 500 lire sterline, 
iar firmele „Wyeth Internatio
nal" — alimente și medicamen
te in valoare de 225 lire ster
line. ..John Martin of London". 
„Albright and Wilson Ltd", 
„Gligsten Flywood Ltd". ..Phi
lip and Ward și „A. A. Roth 
and Company Ltd" — un total 
de peste 500 de lire.

Firma belgiană .Pfizer Cor
poration" a donat medicamente 
în valoare totală de 260 450 de

franci belgieni, iar firmele 
„Ateliers Jacques Dembitzer 
Co“ și „Toledo S. A." cite 10 000 
franci belgieni.

Funcționarii societății Hias 
din New York au donat la 
fondul de ajutorare a României 
5 000 dolari S.U.A.

Din Suedia. Radio Hjalpen a 
donat încă 100 000 coroane sue
deze, in afara sumei anunțate 
inițial de 500 000 coroane. Di
verși cetățeni suedezi și de ori
gine română din această țară 
au subscris 3 385 coroane.

Crucea Roșie olandeză a co- 
municat că va mai dona Crucii 
Roșii Române pentru fondul de 
ajutorare a zonelor calamitate 
100 000 florini, iar firma „Van 
der Ploeg" din aceeași țară a 
donat 5 000 tone de sămință de 
fasole. Cetățeana olandeză Ber- 
ghois a trimis 613 saci și co- 
lete cu îmbrăcăminte.

Asociația filantropică „Frel- 
sens-Haer“ din Danemarca a 
donat diverse obiecte de îmbră
căminte și încălțăminte pen
tru bărbați și femei în greu
tate totală de 5 274 kg.

Se anunță noi ajutoare din 
Elveția. Firma Karr et Co. 
A. G. Ziirich trimite Crucii Ro
șii din România pentru popu
lația din zonele sinistrate 25 000 
cutii cu lapte condensat în va
loare de cea. 15 000 franci el
vețieni.

Firma grecească Busch-Hellas 
a donat 12 tone sucuri de ci
trice, care au fost expediate 
spre România prin intermediul 
Crucii Roșii Grecești.

Enoriașii bisericii catolice din 
Milanowek (Polonia) au donat 
2 440 zloți și cca. 400 kg de 
îmbrăcăminte și încălțăminte, 
iar preotul catolic Stanislaw 
Tworkowski, din același oraș, 
și alți diverși cetățeni polonezi 
au donat în total 4 700 zloți.

Colectivul Ambasadei indone
ziene din Phenian a subscris 
suma de 240 dolari S.U.A. pen
tru ajutorarea zonelor sinistra
te din România.

Profesorul și dirijorul ame
rican de origine română Geor
ge Poinar a transmis Ambasa
dei române din S.U.A. un cec 
de 300 dolari.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Ungaria

CELE MAI DIFICILE
ZILE ÎN LUPTA
CU INUNDAȚIILE

BUDAPESTA 16 (Agerpres). 
— Ultimele zile au fost in Va
lea Tisei cele mai dificile in 
lupta cu inundațiile, care de 
cinci săptămîni încearcă păinin- 
tul Ungariei. Nivelul apei a 
crescut aproape concomitent pe 
toți afluenții Tisei, iar cota 
viiturilor a depășit cu 50—120 
centimetri cotele maxime înre
gistrate anterior.

In regiunea Crișurilor apele 
au putut fi stăvilite numai da

torită unor eforturi uriașe ale 
populației și ale unităților mi
litare.

Se așteaptă ca miercuri și 
joi apele Tisei să atingă in 
dreptul orașului Csongrad un 
nivel fără precedent. La lupta 
împotriva inundațiilor participă 
aproape 50 000 de oameni, apro
ximativ 700 de mașini pentru 
lucrări de terasament și 2 600 
de autocamioane.

Convorbirile congoleze
KINSHASA 16 (Agerpres). — 

Marți dimineața au început con
vorbirile dintre președintele Re
publicii Democratice Congo, 
Joseph Mobutu, și președintele 
Republicii Populare Congo, 
Marien Nikouabi. consacrate 
normalizării relațiilor dintre 
cele două țări vecine, anunță 
comunicate difuzate simultan de 
posturile de radio Kinshasa și 
Brazzaville. întrevederile Mo- 
butu-Nigouabi au loc pe iahtul 
șefului statului Congo (B) an
corat in apele fluviului Con
go, care delimitează frontiera 
dintre cole două state. Reuniu
nea, la convocarea căreia o 
contribuție deosebită au adus 
șefii de state din Africa Cen
trală, marchează reluarea con-

tactclor dintre cele două state 
congoleze întrerupte în noiem
brie 1969. Sistarea relațiilor di
plomatice a fost urmată de in
terzicerea traficului pe fluviul 
Congo și de alte măsuri pe care 
cele două țări le-au adoptat 
una față de alta.

Convorbirile care au loc cu 
acest prilej vor înlesni, după a- 
prccicrilc cercurilor oficiale de 
la Kinshasa și Brazzaville, eli
minarea surselor de încordare 
și restabilirea relațiilor’ de bu
na vecinătate și colaborare între 
Congo (K) și Congo (B).

La reuniune participă și șefi 
de state din Africa Centrală 
sau reprezentanți ai acestora.
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A FOST SAU NU 
EXECUTAT ARAMBURU ?

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). - Coman- 
do-ul „Juan Jose Valle", care și-a asumat 
responsabilitatea răpirii fostului președinte 
argentinian, Pedro Aramburu, a trimis 
ziarului „El Litoral" din Santa Fe un comu
nicat în care anunță executarea la 1 iu
nie a acestuia. Potrivit comunicatului, ge
neralul Aramburu a fost condamnat la 
moarte de un tribunal constituit ..din or
dinul unor ofițeri activi" și prezidat de un 
ofițer superior in retragere. Comunicatul 
afirmă că Aramburu s-a făcut vinovat de

1 
I 
I 
I

executarea generalului peronist Juan Jose ■ 
Valle și a altor treizeci de persoane, de I 
torturarea a numeroși deținuți politici și de | 
arestarea a o serio de ziariști ostili regimu- ■ 
lui său.

Este pentru a doua oară cînd coman- |

do-ul amintit pretinde că a executat pe ■
generalul Aramburu. Știrea nu a fost deo- 
camdată confirmată de autorități, fapt care | 
face să existe suficiente dubii privind ve- j 

ridicitatea ei. I

Naționalizarea unor companii 
străine în Algeria

ALGER 16 (Agerpres). — In 
Algeria au fost naționalizate 
șase companii străine care acțio
nau în această țară, a anunțat 
un comunicat al Președinției 
Consiliului de Miniștri. Se men
ționează că această hotărîre se 
încadrează în „politica preluă
rii de către stat a controlului 
asupra principalelor bogății ale 
țării, pentru a permite exploa
tarea acestora in folosul colec
tivității naționale".

Pe de altă parte, apreciază 
observatorii de presă, naționali
zările de la Alger, anunțate 
într-un moment cînd și în alte 
capitale ale Africii se iau mă
suri similare, vin să concreti
zeze acea tendință generală, 
vizibilă in anii din urmă, în 
cea mai mare parte a continen
tului, de* a reduce rolul pe care 
companiile străine il joacă in 
economia țărilor respective.

Saigon :

Sifuafîe
AMMAN 16 (Agerpres). — Cu 

excepția citorva incidente mi
nore. în Iordania situația con
tinuă să fie calmă după inci
dentele de săptămîna trecută 
dintre armata iordaniană și or
ganizațiile palestiniene de re
zistentă. Este foarte dificil de

calmă în Iordania

Rezultatele 
alegerilor 

din U.R.S.S.
MOSCOVA 16 (Agerpres).

— Potrivit (latelor publicate 
de Comisia electorală centra
lă din U.R.S.S., Ia 14 iunie 
au fost aleși 767 deputați în 
Sovietul Uniunii, care au 
trunit 99,71 la sută din yp- 
turi, și 750 de deputați în 
Sovietul Naționalităților, care 
au totalizat 99,79 la sută din 
voturile exprimate in Repu
blicile Unionale.

Din deputății aleși 481 (31,7 
Ia sută) sint muncitori, iar 
282 (18,6 la sută) colhoznici.

La alegerile de duminică 
au participat 153 172 213 per-- 
soane, 99,96 la sută (lin to
talul celor înscriși in listele 
electorale.

Operațiunile militare 
din Cambodgia

PNOM PENH 16 (Agerpres). 
— In zonele operațiunilor mili
tare din Cambodgia, forțele de 
rezistență populară continuă se
ria atacurilor lansate asupra 
diferitelor centre strategice, o- 
biective și poziții militare afla
te deocamdată sub controlul 
trupelor administrației Lon Noi, 
susținută de unități militare a- 
mericano-saigoneze. Marți dimi
neața. a declarat un purtător 
de cuvin t de la Pnom Penh, 
unități ale forțelor patriotice au 
lansat un atac asupra localită
ții Kompong Chang. Atacul a 
fost pregătit de un intens bom
bardament de artilerie asupra 
aeroportului și școlii militare 
din localitate. Purtătorul de cu- 
vînt a precizat că este pentru 
prima dată cind unitățile for
țelor populare de rezistență 
atacă acest important oraș situ
at pe șoseaua națională nr. 5, 
care asigură traficul intre 
Pnom Penh și alte principale

orașe; șoseaua este închisă de 
luni dimineața în urma unei 
ambuscade organizate de for
țele patriotice.

Referitor la situația din res
tul zonelor operaționale, agen
țiile de presa semnalează an
gajamente deosebit de violente, 
intre forțele patriotice și uni
tăți militare ale administrației 
de la Pnom Penh și trupe ame- 
ricano-saigoneze in zona P.ey 
Veng. în provincia Ratanakiri, 
unde patrioții au ocupat o plan
tație de cauciuc și avansează 
în direcția orașului Labansied.

Știrile transmise de agențiile 
de presă informează de.pre 
concentrări ale forțelor popu
lare de rezistentă in jurul ora
șului Pnom Penh. Observ KOr.i 
militari, relevă agenția France 
Presse, apreciază ca iminent 
un atac al forțelor de rezisten
ță populară asupra capitalei 
khmere.

prevăzut cum va evolua situația 
in următoarele zile, relatează 
agenția France Presse, care a- 
răta, totodată, că centrul de 
gravitate al crizei iordano-pa- 
lestiniene se află, deocamdată, 
în rindurile armatei al cărei 
comandant suprem a devenit 
însuși regele Hussein. Forțele 
militare iordaniene au dezapro
bat destituirea comandantului 
șef al armatei și a altor doi 
ofițeri superiori la cererea or
ganizațiilor palestiniene. Suve
ranul liașemit a intervenit per
sonal in ultimele 24 de ore, ce- 
rind forțelor armate să păstre
ze disciplina și să execute ordi
nele primite din partea coman- 
danțilqr.

„Să înceteze 
imediat 

războiul i ‘
SAIGON 16 (Agerpres). — La 

Saigon au avut loc puternice 
manifestații ale studenților, care 
și-au exprimat protestul față 
de politica administrației Thieu. 
Manifestanții au ocupat din 
nou sediile facultăților de agri
cultură și farmacie din incinta 
Universității. Totodată, nume
roși studenți au străbătut stră
zile orașului, lipind pe zidurile 
marilor clădiri afișe pe care 
erau scrise cuvintele: „Jos re
gimul lui Nguyen Van Thieu I", 
„Să înceteze imediat războiul !', 
„Americanii să plece acasă !".

In pofida intervenției politi
ei, care a făcut uz de gaze la
crimogene pentru dispersarea 
demonstranților, studenții au 
baricadat mai multe străzi. In 
cursul ciocnirilor au fost răni
te mai multe persoane.

Cauzele eșuării
misiunii „Apollo-13"

Congo (Kinshasa): Satul Organizației Unității Africane

HOUSTON 16 (Agerpres). 
— La Centrul Spațial de la 
Houston a fost dat publici
tății raportul final al Co
misiei de anchetă însărcinate 
cu cercetarea cauzelor acci
dentului survenit in cursul 
misiunii „Apollo-13". accident 
care a împiedicat, după cum 
se știe, cea de-a treia debar
care a omului pe Lună și a 
pus in pericol viețile astro- 
nauților aflați la bordul na
vei. James Lovell. Fred Haise 
și Jack Swigert. Raportul, 
care acuză de „neglijență 
gravă" atit Administrația na
țională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) cit și 
pe cei doi constructori ai na
vei — firmele ..North Ameri
can Rockwell Corp." și 
..Beech Aircraft Corp." — in
dică drept cauză a acciden
tului deteriorarea, în cursul 
unor teste preliminare zbo
rului, a două întrerupătoare- 
termostat ale rezervorului de 
oxigen. Aceasta a dus la pro
ducerea în- interiorul modu
lului de serviciu a unei tem
peraturi de aproximativ 1 000 
grade Celsius, care a avut 
ca efect topirea materialului 
izolant de pe firele circuite
lor aflate în interiorul mo
dulului de serviciu. In tim
pul zborului s-a produs un 
scurtcircuit, care a provocat 
explozia ce a distrus rezer
vorul de oxigen.

După cum a precizat co
misia de anchetă, faptele par 
să se fi petrecut astfel : cu

două săptămîni înainte de 
lansare, tehnicienii dc la
Cape Kennedy au procedat 
la un test de numărătoare 
inversă, care necesita goli
rea rezervoarelor de oxigen 
lichid. Intrucit o defecțiuni 
a sistemului de filtre a fă
cut imposibil acest lucru, s-a 
recurs la procedeul — neapli
cat niciodată pină atunci — 
al gazeificării oxigenului li
chid, prin ridicarea tempe
raturii în interiorul rezervoa
relor. Aceasta a dus la scoa
terea din uz a celor două in 
trerupătoare-termostat. can 
nu erau proiectate pentru 
rezista sarcinii electrice su
plimentare aplicate circuite
lor. Din acest moment, întrr-v 
gul ansamblu aflat la rampa 
de lansare cu numărul 39 
de la Cape Kennedy nu era 
altceva decit o „bombă po
tențială". împrejurările au fă 
cut ca explozia să se produ
că în timpul zborului cu e- 
fecte mai puțin distrugătoa
re decit dacă s-ar fi declan
șat la sol cînd ar fi afectat 
și racheta purtătoare.

Raportul comisiei de anche
tă recomandă reverificarea 
detaliată a tuturor părților 
navelor spațiale de tip „A- 
polio" și reproiectarea sub-’ 
ansamblelor dovedite defec
tuoase. In cercurile oficiale 
de la Houston se apreciază 
că rezultatele 
improbabilă 
..Apollo-14* 
tui an.

anchetei far 
lansarea navei 

în cursul aces-

„Soiuz-9“ 
își continuă 

zborul
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

Marți, la ora 14,07 ora Mosco
vei. nava cosmică .Soiuz-9" se 
afla de 352 ore in spațiul ex
traterestru. ceea ce reprezintă 
un record de durată in zborul 
in Cosmos al unui echipaj u- 
man. In acest timp, nava a 
efectuat 237 de rotații in ju- 
r.ul Pămîntului.

In timpul celei dc-a 222-a ro
tații. -osmonauții, folosind co
menzile manuale, au orientat 
nava in așa fel incit unul din 
hublourile cabinei orbitale să 
fie îndreptat spre Pămînt. In 
cursul următoarelor două ro
tații. această orientare a fost 
menținută de Nikolaev cu a- 
jutoru! comenzilor manuale. In 
acest timp Sevastianov a foto
grafiat obiective geologice și 
geografice din partea de sud a 
părții europene a U.R.S.S.. din 
Kazahstan și din Siberia de 
vest.

ALGER 16 (Agerpres). — 
Agențiile de presă informea
ză că în cursul serii de luni 
pe aeroportul din .'Uger a a- 
terizat avionul „Boeing-707", 
avind la bord pe cei 40 foști 
deținuți puși în libertate de 
autoritățile braziliene in 
schimbul eliberării ambasa
dorului R. F. a Germaniei in

j BrBrazilia, von Holleben.

G Delegații la sesiunea 
Comitetului pe întreaga Indie 
al Partidului Congresul Na
țional Indian au adoptat o 
rezoluție de politică externă 
in care se cere retragerea 
trupelor americane din In
dochina. Partidul Congresul 
Național Indian iși exprimă 
îngrijorarea în legătură cu 
escaladarea războiului in In
dochina și reafirmă poziția 
Indiei potrivit căreia popoa
rele din această regiune tre
buie să-și rezolve singure 
soarta fără nici un amestec 
din afară.

Singura cale de reglemen
tare a conflictului din aceas
tă regiune, se arată in rezo
luție. constă în „retragerea 
trupelor S.U.A. și ale aliați- 
lor lor“.

0 Șeful delegației române 
la cea de-a 54-a sesiune a Con
ferinței Organizației Internațio
nale a Muncii, Petre Lupji, mi
nistrul muncii, a făcut o vizită 
directorului general adjunct al 
Oficiului O.N.U. la Geneva, G. 
Palthey.

In cursul întrevederii au fost 
abordate probleme privind cola
borarea României cu instituțiile 
specializate ale O.N.U. din Ge
neva.

• Producția de oțel a Sta
telor Unite a scăzut in cursul 
săplămlnii trecute cu 21 000 to
ne fată de cea precedenta, a- 
nunța Institutul american al 
oțelului. De la începutul anu
lui 1970 pină la data de J13 iu
nie, producția de otel a *S.U.A. 
a scăzut cu 3,7 la sută feță de 
aceeași perioadă a anului tre
cut.

• La invitația președintelui Consiliului de Stat al R.P. 
Polone. Marian Spychalski, la Varșovia a sosit intr-o vizită 
oficială de cîteva zile președintele Indiei, Venkata Varaha- 
giri Giri.

In cursul vizitei vor fi discutate probleme de interes 
reciproc, printre care un loc important il vor ocupa diferite 
aspecte ale colaborării economice polono-indiene. Marian 
Spychalski și Venkala Varahagiri Giri vor proceda, totodată, 
la un larg schimb de păreri asupra situației internaționale.

• Aproximativ 14 000 de 
muncitori constructori din Se
villa au declarat luni grevă in 
sprijinul unor revendicări eco
nomice. Cu cîteva zile înainte

de declanșarea acestei acțiuni, 
grupuri de muncitori au răspîn- 
dit manifeste prin care își ex
primau protestul față de refu
zul patronatului de a le satisfa
ce revendicările.

• Eforturile Consiliului 
nislerial al C.E.E. pentru a în
făptui „o piața comună" a con
strucțiilor au eșuat luni la Lu
xemburg. Oponentul principal 
a fost reprezentantul Italiei, ca
re s-a declarat cu fermitate 
împotriva unei piețe unice 
construcțiilor. El a arătat 
Italia își rezervă dreptul 
cea mai mare parte 
rul contractelor în 
construcțiilor să fie 
te Întreprinderilor 
Propunerea de compromis pre
zentată de ministrul belgian al 
lucrărilor publice, Jozef de 
Saeger, nu a întrunit aprobarea 
celorlalți membri ai Consiliu
lui ministerial al Pieței comune.

din nu. 
domeniul 

incredința- 
naționale.

O La sediul Ambasadei so
vietice din Viena a avut loc 
marți o nouă -intilnire a dele
gațiilor U.RjS.S. și S.U.A. par
ticipante la convorbirile privind 
limitarea cursei înarmărilor 
strategice.

Deschiderea procesului asasinilor actrifei americane Sharon Tafe
LOS ANGELES 16 (Agerpres). 

— Luni s-a deschis procesul a- 
sasinilor actriței americane Sha
ron Tate și a altor patru per
soane, aflate, în noaptea dc 9 
august 1969, în vila acesteia de 
la Bel Air. Printre acuzați se 
află Charles Manson, conducă-

torul unui grup de hippies, 
Susan Atkins, Patricia Krenwin- 
kel și Leslie van Houtten, toa
te făcînd parte din grupul a- 
minlit. O alta acuzată. Linda 
Kasabian, urmează să compară 
în fata Curții abia în cursul

lunii august, iar Charles Wat
son, care a participat și el la 
asasinatul odios din vila Bel 
Air, a reușit pină acum să se 
sustragă ordinului de extrădare 
lansat contra sa de procurorul 
din California, el rămînind in

închisoarea din Mc Kinney (Te
xas).

Tribunalul a trecut încă din 
prima ședință la alegerea juriu
lui. Întreaga procedura, precum 
și dezbaterile propriu-zise se 
așteaptă să dureze cel puțin 
șase luni de zile.
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