
REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor șef — 1638 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața de partid 
- interior 71 ; socială - interior 74 ; 
economică — interior 53 ; cultură-învă- 
țămint - interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

OBCAMZATIM PE PAPI1B, 
dinamizatoare ale eforturi
lor colectivelor de muncă 

pentru suplimentarea producției, 
pentru normalizarea vieții esonomice

I Contul C.E.C. 2 000 I 
I I
i Peste 55 milioane lei ! 
i „ *

Depunerile din întreaga țară în contul C.E.C. ’
2 000 s-au ridicat în ziua de 5 iunie la J 

’ 55 12.3 000 lei, mai mult de jumătate din suma ’ 
’ totală a fost depusă de cetățenii Capitalei și de 
! cei din județele Arad, Argeș, Bihor, Cluj, Hu- ?

nedoara, Prahova și Timiș.
ț (Agerpres) ț

Convorbire cu tov. ing. GIIEOKGSIE FEIEK, 
secretar ai Comitetului municipali <le partid

Urmind îndemnul înflăcărat al partidului, exemplul comu- 
niștilor. întreaga noastră clasă muncitoare. întregul popor depune 
eforturi înzecite pentru normalizarea vieții economice și sociale, 
pentru ștergerea urmelor calamităților naturale. Redresarea vieții 
economice, recuperarea daunelor provocate de inundații consti
tuie la ora actuală obiectivele unei bătălii eroice desfășurate in 
întreaga economie. In cadrul acestei bătălii, și colectivele miniere, 
celelalte unități economice din Valea Jiului s-au angajat la efor
turi susținute pentru a contribui din plin la diminuarea pagu
belor pricinuite economici, pentru ca viața să-și reia cursul nor
ma'

. a contextul eforturilor pentru suplimentarea producției, pen
tru satisfacerea cerințelor stringente ale economici naționale, or
ganelor și organizațiilor de partid le revin sarcini multiple. Spre 
a veni in ajutorul organizațiilor de partid l-am solicitat pe to
varășul ing. Gheorghe Feier, secretar al Comitetului municipal 
de partid, să ne vorbească despre direcțiile spre care sint chemate 
să-și orienteze eforturile organele și organizațiile de partid din 
unitățile economice ale municipiului, mai ales din exploatările 
miniere, in vederea satisfacerii cerințelor actuale ale economici 
naționale.

— Făcind dovada unor înalte 
sentimente patriotice și de so
lidaritate, ne-a relevat interlo
cutorul, colectivele de muncă 
ale unităților economice din 
Valea Jiului s-au angajat cu 
multă hotărire în ampla operă 
a redresării economiei națio
nale. de normalizare a întregii 
noastre vieți economice. Că do
vadă. colectivele exploatărilor 
miniere, ale celorlalte unități 
și-au fixat obiective noi pentru 
suplimentarea producției, pen
tru a lucra mai bine, mai ief
tin. pentru a pune cit mai mul
te beneficii la dispoziția econo
miei naționale. Semnificative 
sint in această privință anga
jamentele asumate de colective
le miniere din cadrul Centralei 
cărbunelui. Colectivele centralei 
și-au mărit angajamentele a- 
nuale de depășire a sarcinilor 
de plan de la 35 000 la 50 000 
tone la producția netă, de la 
40 000 la 60 000 tone la produc
ția brută, de la 795 la 1064 
lei/salariat la productivitatea 
muncii, de la 10 milioane la 
20 milioane lei Ia producția 
marfă, precum și reducerea pre
țului de cost cu 11 milioane in 
ioc de 3 950 000 lei. realizarea 
a 11 milioane lei beneficii în 
Ioc de 5 050 000 lei cit se pre
văzuse în angajamentul inițial, 
iar la reducerea consumului de 

lemn, angajamentul a fost ma
jorat de la 3 800 mc la 5 350 
mc.

— Ce exigențe ridică 
majorarea angajamente
lor in jața colectivelor 
noastre miniere, a orga
nizațiilor de partid ?

— Angajamentele asumate 
pentru suplimentarea producției 
reclamă cu necesitate ca orga
nele și organizațiile de partid 
să-și îndrepte atenția asupra 
ritmicității producției. Atît in 
luna mai cit și în iunie, acti
vitatea exploatărilor a rămas 
tributară unei vechi metehne: 
neritmicitatea. Deși comitetele 
de direcție au luat măsuri pen
tru remedierea acestui neajuns, 
eficiența lor nu se face simțită. 
In prima decadă, minele rămîn 
sub plan ca, apoi, în decadele 
următoare să realizeze sporuri 
ce necesită mijloace de trans
port în plus și pe care, în con
dițiile actuale, determinate de 
perturbațiile provocate de cala
mități. C.F.K.-ul nu le poate a- 
sigura. Așa s-a întîmplat și în 
luna mai. După ce rămăseseră 
sub plan în prima parte a lu
nii, surplusul realizat de ex
ploatări in ultimele zile nu a 
putut fi transportat din lipsa 
de vagoane. Este necesar, deci, 
să înțeleagă toți factorii că în 

actualele condiții există o di
rijare riguroasă pentru o ac
tivitate ritmică pe rețeaua de 
transport și nu sint posibile e- 
forluri pentru suplimentarea 
vagoanelor la finele lunii in 
contul celor refuzate la înce
put de lună, situație ce s-a pe
trecut și în primele zile din 
iunie.

O altă cerință de primă im
portanță : organizațiile de par
tid, comitetele de direcție să se 
străduiască mai mult pentru a 
asigura plasarea abatajelor la 
nivelul capacității fronturilor 
de lucru și al planului astfel 
ca totalitatea producției reali
zate pe abataje să acopere pla
nul pe revire. sectoare, zone, 
respectiv, pe exploatări. Este 
necesar deci, ca personalul teh
nic de conducere și control, in
clusiv maiștrii mineri să aibă 
în vedere realizarea nu doar a 
normelor ci, a întregii produc
ții preliminate pe unitatea de 
producție și-n același timp, și 
a vitezelor de avansare pro
gramate. Insist asupra acestor 
cerințe pentru că avem o sea
mă de abataje care lucrează 
sub capacitatea lor și obțin vi
teze de avansare mai reduse de- 
cît cele atinse in perioada co: 
respunzătoare a anului trecut. 
Iată de ce se cere ca plasarea 
să se facă mai judicios, mai 
optim din punct de vedere al 
planului de producție. Aici se 
impune și o altă cerință: să 
se revadă efectivul de la lucră
rile miniere de regie și. în mă
sura posibilităților, personalul 
auxiliar care nu este indispen
sabil să fie trecut la lucrări 
direct productive. Spun aceasta 
întrucît se constată că la o 
seamă de lucrări de regie și 
auxiliare se lucrează cu un e- 
fectiv mai mare decît reclamă 
necesitățile reale.

Așadar, exploatările noastre 
dispun de rezerve multiple pen
tru suplimentarea producției,

Convorbire realizată de 
Ion DUBEK

(Continuare in pap a 3-a)
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ÎNCEPUTUL UNEI BĂTĂLII
învingătoare în lupta grea 

purtată cu apele Mureșului 
în zilele de 14—17 mai, zile 
în care s-a făcut totul pen
tru a apăra de furia apelor 
marele obiectiv energetic — 
termocentrala Mintia — co
lectivelor de energeticieni 
(beneficiar, constructor, mon
taj) le-au revenit, în conti
nuare, sarcini deosebit de 
grele. Pină la 31 mai a.c., 
cu toate întîrzierile provoca
te de inundații,' trebuia să 
fie asigurat primul paralel al 
grupului nr. 2 de 210 MW.

Cu eforturi deosebite s-au 
recuperat raminerile in urmă; 
s-a terminat suflarea cazanu
lui 2 A și lucrările la tur
bină în timp util, așa îneît 
în 29 mai a.c. s-au aprins 
focurile la cazanul 2 A, în- 
cepîndu-se probele în vede
rea „lansării" turbinei nr. 2. 
După doua zile, lipsite do 

granițe intre zi și noapte, in 
J5l_njai. ora 2 și 50 de mi
nute, s-a consemnat primul 
succes: introducerea aburu
lui în turbină și rotirea aces
teia cu 3 000 rot./min. Au 
urmat probele complexe pe 
partea electrică la blocul 
generator — transformator 
cu turbogeneratorul în func
țiune, pe care electricienii au 
reușit să le termine în timp 
record.

In aceeași zi (31 mai 1970) 
la orele 20 s-a cuplat la re
țeaua sistemului energetic 
generatorul qrupului nr. 2 de 
210 MW de la termocentra
la Mintia — Deva, la numai 
6 luni de la punerea în func-

Ing. C. RACOVEANU 
inginer șef la întreprinderea 

electrocentrale Deva

(Continuare In pag. a 3-a)

MESAJE 
de solidaritate
O nouă caravană a ome

niei, a solidarității frățești 
cu populația din zonele ca
lamitate de inundații a ple
cat. cu două zile in urmă, 
din municipiul nostru. Actele 
generoase ale miilor de ce
tățeni din Valea Jiului — 
mineri, constructori, energe- 
ticieni, filatori și de alte 
profesii — constituie calde 
mesaje ale solidarității fră
țești.

Pe 
arenele 
sportive

FOTBAL
Pe terenul din Lonea se 

dispută astăzi după-amiază, 
la ora 17,30, partida dintre 
divizionarele C, Știința Petro
șani și Victoria Călan.

Miine, în cadrul campiona
tului județean, vor avea loc 
următoarele intîlniri : Ener
gia Paroșeni — Minerul Ani- 
noasa, pe terenul din Aninoa- 
sa ; Constructorul Lupeni - E- 
nergia Deva, pe terenul din 
Uricani; Preparatorul Petrila — 
Constructorul Hunedoara, pe 
terenul din Lonea. Ora de în
cepere : 11.

Tot pe terenul din Lonea, 
are loc mîine dimineață, la 
ora 12, meciul dintre Știința 
Petroșani și Energetica Tr. 
Severin, din cadrul campiona
tului republican de juniori.

PRIMIREA
IA PAIATUI REPUBLICII
a participanților la Co
locviul european cu tema 
„Problemele conferinței europene 
pentru cooperare și securitate"

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ccaușescu. îm
preună cu Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri, și Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stai, a primit vineri la amiază, 
la Palatul Republicii, pe parti- 
cipanții la lucrările celui de-al 
doilea Colocviu european cu te
ma ; „Problemele conferinței 
europene pentru cooperare și 
securitate", organizat la Bucu
rești in aceste zile sub egida 
Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale din 
România (ADIRI),

La primire au luat parte 
Constantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat. George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ni
colae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Traian Tonașcu, președintele A- 
sociației de drept internațional 
și relații internaționale din 
România.

Președintele Consiliului de 
Stat și ceilalți conducători s-au 
întreținut cu participanții la 
colocviu intr-o atmosferă cor
dială.

Oaspeții au exprimat mulțu
miri pentru inițiativa luată de 
Asociația de drept internațio
nal și relații internaționale din 
țara noastră de a organiza a- 
cest al doilea colocviu european ’ 
pe o temă atit de actuală a 
vieții politice internaționale. Ei 
au apreciat spiritul sincer, des
chis, în care are loc schimbul 
de opinii și idei în cadrul co
locviului, fapt care permite să 
se aprofundeze discuția despre 
căile pentru o bună pregătire, 
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CAMPIONATUL
MONDIAL

Jt DE FOTBAL
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organizare și desfășurare a con
ferinței pentru cooperare și se
curitate europeană. In mod deo
sebit. au fost apreciate iniția
tivele și acțiunile întreprinse do 
România pentru stabilirea și 
dezvoltarea unor bune relații 
intre toate statele.

In cadrul discuțiilor, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
arătat că oamenii de știință 
pot aduce o contribuție esen
țială Ia crearea climatului fa
vorabil pentru realizarea unei 
conferințe europene consacrate 
securității. Pentru asigurarea 
securității europene, a subliniat 
președintele Ccaușescu, toate 
statele, toate popoarele trebuie 
să colaboreze pe baza respec
tării principiilor unanim recu
noscute ale dreptului interna
țional — deplina egalitate în 
drepturi, respectul reciproc, in
dependența și suveranitatea 
fiecărui stat. Toți cei intere
sați. și în primul rînd euro
penii. sint chemați să se preo
cupe intens pentru a găsi cele 
mai bune căi de a trăi în pace 
și bună înțelegere.

Participanții și-au exprimat 
convingerea că colocviul orga
nizat de Asociația de drept in- 
ternațional și relații interna
ționale constituie o contribuția 
pozitivă la eforturile desfășura
te de către cercurile largi ale 
opiniei publice din Europa, in
teresate in ținerea unei confe
rințe general-europene menite 
să facă pași înainte în direc
ția înfăptuirii dezideratului co
mun al popoarelor de pe con
tinent — întărirea păcii, secu
rității și colaborării între state.

(Agerpres)
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RECONSTRUIREA
aiurite transilvane și 
H moldave s-au îmblîn- 
"1 zii. Buimace încă, 

apele au Început să curgă 
intre malurile lor, știute din- 
totdeauna. Neosteniți, după 
atîta trudă și zbucium, oa
menii au inceput RECON
STRUIREA. Parcă-i văd.

Cei cărora apele in turba
rea lor neghioabă le-au luat 
totul, casa și masa, au stat 
poate, citeva clipe triști, 
poale au călcat in picioare, 
cu ură milul clisos și galben, 
lăsat cu o amintire de ape. 
Apoi insă, au luat in miini, 
in miinile lor puternice o 
cărămidă uit odă de ape, au 
curălat-o și-au pus-o pe pă- 
minful încă jilav ca o sămîn- 
ță. cu o piatră de temelie a 
viitoarei lor așezări. Copiii 
și femeia au găsit apoi alte 
cărămizi, care, așezate lingă 
cea a bărbatului, au prins a 
crește intr-un nou zid. zidul 
speranței, zidul Încrederii in 
ziua 'le miine, in zilele care 
urmează.

Nu sintem singuri.

curățate cu migală. Motoare
le sint așezate la locurile 
lor. Și cînd zumzetul lor 
umple iar, ca atunci înainte 
de răvărsarea puhoiului, fie
care colțișor al halelor lu
minoase, zimbetele încrederii 
luminează, ca niciodată parcă, 
fiecare obraz, fiecare gînd, 
sădind în inimi, în suflete, 
încredere și hotărire.

S-a arătat in sfîrșit și 
soarele. Cîmpiile, bogatele 
cimpii desfășurate de-a lun
gul rîurilor, aburesc parcă 
de osteneală. Milul le-a înve
lit ca-nlr-un lințoliu. Parcă-ar 
fi vrui să nu mai fie. Apele 
Încă au rnai rămas în băltoa
ce ca niște ochi ai morții. 
Dar și aici, ca oriunde, omul 
este prezent, dîrzenia, vre
mea iui se Împlinește. Pentru 
că întotdeauna a învins o- 
mul, munca lui. omenia lui, 
credința in puterea și bună
tatea pămîntului din care-a 
răsărit.

tn mijlocul cîmpiilor un 
țăran. In cămașă, cu mine- 
cile suflecate. Privirile-i

L^_cujltură-artăj

RUGBI
Partida restantă dintre Știin

ța Petroșani și C.S.M. Șibiu 
contînd pentru campionatul 
diviziei A are loc mîine di
mineață la ora 10 pe terenul 
din Lonea.

HANDBAL
Meciurile Minerul Vulcan - 

Sănătatea Păclișa și Jiul Pe
trila - Victoria Călan (se va 
disputa pe terenul din Petro
șani), contînd pentru campio
natul județean vor începe 
miine dimineață la ora 11.

In drum către 
noul abataj 

întregul complex de lucră
ri pregătitoare a fost termi
nat în stratul 8, blocul V, 
zona a Il-a, de la E.M. Lu
peni, pentru a se primi cum 
se cuvine un ... oaspete de 
seamă : plugul „Westfalia", 
aflat în drum către noul 
front. Prin introducerea mo
dernului utilaj se preconi
zează obținerea unor randa
mente superioare în blocul 
deschis pentru extracție...

■■■
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Astăzi, meciurile din cea 
de-a doua etapă a „optimilor 

de finală
DE MEXICO 5 
— După o pauză

CIUDAD 
(Agerpres). 
de două zile, turneul final al 
campionatului mondial 
fotbal continuă astăzi 
disputarea meciurilor din ca
drul celei de-a doua etape 
a „optimilor" de finală.

GUADALAJARA
România — 
Cehoslovacia

dc 
cu

în grupa de la Guadalaja
ra, echipa României susține 
al doilea meci al său avînd 
de data aceasta ca adversar 
selecționata Cehoslovaciei. 
Ambele echipe au fost în-

vinse
România cu 1—0 de 
Anglia și Cehoslovacia
4—1 de către Brazilia. Teo
retic insă ele mai păstrează 
șanse de calificare, de aceea 
in cele două tabere jocul 
este privit cu toată seriozi
tatea. Iată și formațiile pro
babile : România : Adamache, 
— Satmăreanu, Dinu, Lupes- 
cu. Mocanu, Dumitru, Nun- 
weiller, Dembrovschi, Dumi- 
trache, Neagu, Lucescu; Ce
hoslovacia : Viktor, — Do- 
bias, Migas, Horvath, Hagara, 
Kvasniak, Kuna, Jokl, B. Ve- 
seley, Petras, Jurkanin.

în primele întîlniri: 
~ ' către 

cu

(Continuare In pag. a 4-a)
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parcă-l aud pe barbet zicind 
după ce-a așezat intiia cără
midă pe pămint. Țara întrea- 
gă-i cu noi. Nu vă temeți, nu 
sintem singuri. Pină la toam
nă o trece și greul ăsta. 
Partidul nu ne-a lăsat nicl- 
cind singuri.

Copiii zîmbesc întrebători, 
femeia privește încrezătoare 
In ochii bărbatului și recon
struirea o și început.

— Acum plec la uzină, 
rosti apoi ca pentru sine băr
batul. După masă vom vedea 
ce mai facem. Dacă merge 
uzina, sintem și noi oameni.

In uzine și fabrici, pină 
mai ieri sugrumate de ape, 
pulsul trepidant al muncii îșf 
sporește ritmul pe zi ce tre
ce. Fiecute metru pătrat, fie
care piesă și mașină sini

parcă-s fulgere îndreptate 
spre potopirea milului rău, 
putregăit. Se apleacă, scurmă 
pămîntul. Abia de mai gă
sește un fir din ceea ce cu 
două săptămlni înainte era 
tulpina izvorltă dinlr-un bob 
de griu semănat de cu toam
nă. Mai scurmă în două trei 
locuri, dar viața a pierii din 
firișoarele de grîu o dală cu 
apele puhoiului. Privește 
către ape -și blestemă. In 
vremea asta, in jurul lui s-a 
adunat o mulțime, toți con
sătenii lui, bărbați, femei și 
copii. Fiecare cu ce-a mai 
găsii pe-acasă. Fiecare insă,

Radu SELEJAN

(Continuare în pag. a 3-a)

In sfîrșit, un necesar

COMPLEX SPORTIV 
STUDENȚESC

Pe platoul din păduricea 
de lingă Institutul de mine 
au fost începute lucrările de 
amenajare a complexului 
sportiv studențesc. Complexul 
va cuprinde un teren de fot- 
bal-rugby, un teren de volei- 
baschet, pistă de atletism cu 
patru culoare și sectoare de 
aruncări și sărituri. Noua ba
ză sportivă va oferi condiții 
deosebite de recreere studen
ților Și tineretului din Valea 
Jiului.

Un util 
schimb 

de păreri
Zilele trecute Inspectoratul școlar al municipiului a organizat o fructuoasă întîl- 

nire a directoiilor dc școli generale, prof male și licee in cadrul căreia s-au dezbătut pro- 
b mc legate de includerea anului școlar 196!»—70, deschiderea anului școlar viitor precum 
și de orientarea profesională și școlară a elevilor.

S-a discutat, de asemenea, pe marg nea pregătirii cercurilor pedagogice care vor func
ționa incepind din anul școlar 1970—71, a , -găturii dintre familie și școală etc.

Participanții la dezbateri au adus o reală contribuție la, elucidarea problemelor ce stau 
in prezent in fața cadrelor didactice din Va,.-a Jiului.

SPECTACOLE
Unitatea dc pionieri dc la 

Școala nr. 4 Vulcan a pre
zentat, cu citeva zile în ur
mă. un spectacol artistic cu
prinzând cintece șT dansuri 
populare, montaj literar, co
ruri. Banii încasați din vîn- 
zarea biletelor (1 000 lei) au 
fost depuși in cadrul contu-

Concert-
Astă-seară, la ora 18, Casa 

de cultură din Petroșani găz
duiește un atractiv conccrt- 
spectacol. Iși dau concursul 
formațiile „Color" și „Atlas",

ALE ELEVILOR
lui 2 000 de ajutorare a si- 
nistraților.

Un spectacol asemănător a 
fost prezentat și de elevii li
ceului din Petrila, în sala 
clubului sindicatelor Lonea. 
Cea mai mare parte a sumei 
încasate a fost donată celor 
care au suferit în urma'ca
lamităților naturale.

spectacol
brigada artistică de agitație 
precum și soliștii Viorel Loj- 
niță, Margareta Reczak, Gh. 
Popa, Gh. Știr ș. a.
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De-o viața zici ?
Te plingi câ ne-a prădat 
Azi Mureșul ?
De-o mie ori o mie de ani 
de cind ne știm, 
trecut-au nu o dată 
peste noi 
mulțime de-ncercări.
Care de care 
jurat-au pe-asfințit 
să ne omoare ; 
doritu-și-ou din suflet 
sâ pierim 
și-n colbul drumului 
să putrezim.
Dar rădăcina noastră 
nu-i oricare.
Ori cit ar fi opreliștea 
de mare, 
noi răsărim și înspicăm 
și creștem în puteri 
mai tare.
Ne-am plămădit din piatră 
cum nu e a!ta-n lume 
mai curată.
Din rădăcini de munți 
ne-am întrupat 
neam intre neamuri. 
Cind am blestemat, 
vuit-a ceru-n lung și-n lat. 
Cind ne-am bătut 
pentru ăst colț de lut, 
ne-au ajutat 
și apele și munții.
Și-am tot trudit 
așa, veac după veac, 
doinind, ne-nfrînți, 
cu omenia-n praguri 
și-am înălțat 
cetate cu cetate...
N-am plins cind n-am avut, 
nici n-am cerșit.
Ăstui pămînt 
cu drag ne-am umilit. 
Cimpiile și munții 
și riurile ne-au fost frați 
la bine și la rău...
Și frați ne vor rămine-n veci I 
Și-am răzbătut 
cinstit, cum am putut...
că nu-i urgie
să nu poți s-o înfrunți... 
cind ești născut 
din rădăcini de munți.

W.WW.W.

COPACII

:■
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Cit de simplu știu să moară copacii 
Pină in ultima clipă-n picioare !
Chiar dacă moartea inlăuntru i-a ros 
Lăsindu-i ca pe niște sicrie imense 
Nimeni nu bănuie bărbăteasca lor moarte. 
Prin iarba din jur il Știu doar pitpalacii, 
Și sub ultima frunză din vîrf care moare 
Ultima mierlă pui tineri și-a scos.
Fără vre-un martor sevele dense 
Coboară prin ierburi tăria să-și poarte.
Dar frunzele moarte n-au mai urcat 
înapoi înspre crengi (au căzut astă toamnă) 
Și dorm parcă-n vara cu atita frunziș 
Copacii-negriți de furtuni și de \reme.
Doar ramuri in vîrf precum toacele bat 
Și unul pe 
Să anunțe 
Că fagii-au 
Păsări mai
Pe negrele .. _ r__ t__
Păsări elite*, cîte-au fost frunze 
Spre-a nu rămîne părăsiți și muți.

altul se-ndeamnă 
pădurii, modest, pe furiș 
murit — și să cheme 
multe in pădure ascunse 
ramuri a cei dispăruți,

Schiță pentru bust

I
Din trupul tău prin care mă tresari 
Din ochii tăi ce in azur mă suie, 
Fac flamura iubirii mele mari 
Și bronzul ei uman pentru statuie.

Rusalio MUKEȘANU

! Din brațe și umeri '
1 '1 Vin apele avide, vin apele năvală (
. Sub cerul rupt, prin neguri, și frig ,
? venind puhoi i
) Lovesc in case și-n agoniseală, ț
( Strivind și om și floare de trifoi.

1 O țară e lovită dar fiii ei ca unul,
( Se-mpotrivesc eroic stihiei și-o înving l
. Și 'iața cintă iarăși peste pămîntul, bunul . 
I Iar viitoru-și poartă lumina ca pe-un nimb... '

î C. IOAN

r
Șapte decenii ou trecut de 

cind benzile de celuloid au 
intrat in patrimoniul artei. 
Prin ele, cea de-a șaptea 
artă — cinematografia - a 
pătruns in suflete prin mira
culoasa putere de atracție a 
evenimentului vizibil.

Filmul african. Cu zece ani 
in urmă, însemna doar Egip
tul. Cinematograful arab fă
cuse înconjurul lumii încă din 
anii '30, iar pină la cel de-al 
ll-lea război mondial țara 
ajunsese Io o producție de 
140 de filme artistice pe an. 
Documentare, istorice sau 
melodrame în alb-negru, fil
mele egiptene erau tot ce 
d. ea Africa in materie de 
cinematografie, Egiptul fiind 
singura țară care ovea o in
dustrie cinematografică și o 
rețea de propagandă și dis
tribuție. A urmat apoi elibe
rarea Africii...

.Cultura africană, indife
rent de formele pe care le

TRAD.ȚII CULTURALE LOCALE

„Valea Jiului’*,
în ultimele decenii ale se

colului al XlX-lea, localitățile 
Văii Jiului — odinioară paș
nice sate de ciobani netulbu
rate de nici un zvon al civili
zației industriale — se meta
morfozează o dată cu crește- 
lea substanțială a cantitățiloi 
de cărbune extrase de aici 
in așezări de tip urban, cu o 
compactă populație munci
torească. Totodată, crește 
și numărul burgheziei, 
al intelectualilor, angajați 
direct sau indirect, in exploa
tarea diamantului negru aflat 
din belșug in adincurile sub
solului. in aceste condiții, in 
Petroșani, centrul administra
tiv al Văii Jiului, se simțea 
nevoia înființării unor institu
ții social-culturale care să 
satisfacă vanitățile burghezi
ei dar și necesitățile reale 
ale timpului și locului. Apar 
acum primele școli de stat 
(școlile confesionale româ
nești existau de mai multe 
decenii), primele organizații 
culturale, sportive etc. La 16 
ianuarie 1887 vede lumina 
tiparului primul organ de pre
să locală „Zsilvolgy" („Valea 
Jiului") care purta subtitlul 
„Foaie volantă de cultură și

primul organ de
caracter divers”, in cuvintul 
lămuritor semnat de M. Nagy, 
se spune că „Valea Jiului" va 
vedea lumina tiparului „după 
cum vor exista posibilități in 
acest sens, fără să-și propună 
o anumită periodicitate".

Pe lingă cuvintul lămuritor 
amintit, cele patru pagini de 
format mic ale publicației mai 
cuprind o „Retrospectivă isto
rică" a Văii Jiuiui, un mate
rial despre „Asociați'le noas
tre", altul despre „Probleme 
de asociație" „zcum și 
„Diverse", informații ele. 
„Retrospectiva istorică" sem
nată tot de M. Nagy. urmă
rește succint evoluția Io-- ' 
taților din Valea Jiului, din 
perioada omului primitiv ș: 
pînă în secolul al XlX-lea, 
amintind contribuția merito
rie a unor istorici din Deva 
la luminarea trecutului aces
tor meleaguri. Unele conclu
zii ale materialului repetă teze 
fără nici un sprijin in realita
te, altele insă rezistă și as
tăzi. Rubrica „Asociațiile noas
tre" ne facilitează o privire 
asupra mișcării cultural-spor
tive din acest timp in Valea 
Jiului. Intilnim numele unor 
asociații, filiale, cercuri, co
lective etc. care iși desfășurau 
activitatea aici, și printre a-

presă dt pe meleagurile noastre
ceslea amintim : „Cercul de 
citit din Petroșani", „Asociația 
Casino din Colonia Deak" 
„Biblioteca populară de pe 
lingă școala de stat", „Socie
tatea artiștilor amatori", „A 
sociația de tir", „Colectivul 
vinătorilor", „Asocioția pom
pierilor", „Asociația de cinte 
ce și dansuri" etc. Redacto
rul mărturisește că nu este 
sigur dacă le-a enumerat pe 
toate și, de aceea, se adre- 

j seazo tuturor secretarilor de 
asociații rugindu-i să-i comu
nice „data înființării asocia
ției, istoria funcționării ei, co
lectivul de conducere și mem
brii pe care ii are" cu scopul 
de a le populariza activita
tea prin intermediul publica
ției. Faptul că „Valea Jiului" 
a apărut intr-un singur număr 
ne privează de cunoașterea 
mai detaliată a activității a- 
cestor asociații cultural-spor
tive.

Un ecou al mișcării artis
tice de amatori mai intilnim 
și in materialul „Probleme de 
asociație". De aici aflăm că 
in vederea achiziționării unei 
mese de biliard, „Asociația 
cititorilor din Petroșani" a or
ganizat in ziua de 11 decem
brie 1886 o serată dansantă, 
precedată de un concert „la

care și-au adus contribuția 
in mod strălucit artiștii ama
tori de aici". Se cuvine să 
reținem programul concertu
lui, din care nu lipseau 
„Rapsodia maghiară nr. 14” 
de Liszt, „Adagio" din „Sim
fonia a treia" de F. Mendel
sohn Bartholdy, „Nocturnă" de 
Chopin, „Die Nacht" de 
Schubert, romanțe.

Din rubrica „Diverse" aflăm 
despre „Bucuria copiilor să
raci", „Amenințare cu moar
tea”, „Timpul probabil", „Edu
cația religioasă", „Curier ofi
cial", „Mica publicitate" etc.

Păstrat la Muzeul județean 
din Deva, acest unic număr 
(după cum reiese dintr-o în
semnare de mină scrisă cu 
cerneală pe manșetă) al pu
blicației „Valea Jiului" consti
tuie prima încercare de edi
tare o unui organ de presă 
pe meleagurile noastre (tre
buie specificat aici faptul că 
această publicație a fost ti
părită Io A’od). încercări si
milare vom mai întilni in Va
lea Jiului cițiva ani mai tîr- 
ziu, dar de o presă locală in 
adevăratul înțeles al cuvintu- 
lui nu se poate vorbi decit 
în primele decenii ale secolu
lui nostru.

Constantin PASCU

/j/ pmL
FINALULUI STAGIUNII
KMALT 1969-1970

Pe marginea unei expoziții de ia Casa de cultură

Confluența meșteșugului eu arta
Privind aplicele, sfeșnicele și panopliile cu 

o anume patimă incerci, chiar din primele 
momente, convingerea că cele văzute sini 
opera unui maestru iscusit a! mutării me
talului, a unui giuvaergiu migălos care prin 
dibăcia miinilor însuflețește tabla de cupru 
sau alamă. Oscar Brăutigam, la cea de-a 
doua expoziție personală cu lucrări de meta- 
loplastie, se impune ca un neobosit investi
gator și creator de frumos autentic, nealte
rat.

Spre deosebire de tehnicile folosite in pic
tură, tehnica metaloplastiei necesită, pe lin
gă talent, stăpînirea unui meșteșug deose
bit fără de care metalului nu i se pot trans
fera dimensiuni artistice. Poate tocmai din 
această cauză este greu de stabilit in cadrul 
acestui gen, pină unde se limitează activita
tea artizanală și de unde începe sfera crea
ției artistice propriu-zise. Se pare că vizi- 
tind expoziția din foaierul Casei de cultură, 
iubitorii acestei categorii de creație se găsesc 
la confluența celor două îndeletniciri. Con
firmarea acestei presupuneri o găsim mate
rializată în cele mai multe din lucrările ex
puse.

Maniera tratării temei, în lucrarea „De la 
munte la cimpie", împrumută acesteia mo
numentalitate prin valorificarea ingenioasă 
a unor elemente de folclor, combinate cu 
secvențe peisagistice alese anume să înde
plinească rolul de simbol in exprimarea te
mei. In .Revedere", „Tinerețe" sau „Fami
lia' descoperim cu ușurință vădite intenții 
de stilizare a formelor, departe însă de orice 
iz ostentativ care să forțeze cu orice preț 
un limbaj „modern" greșit înțeles. Spre deo
sebire de lucrările pomenite în care formele 
se alungesc și se unduiesc intr-o armonie

geometrică simplă dar caldă, in „Săgeata 
pădurii", „Primăvara" și „Codru' autorul face 
uz de o interesantă și migăloasă tehnică a 
arabescului, concentrind pe suprafețe relativ 
mici o sumedenie de elemente de desen 

''care să facă tema mai perceptibilă în
spațiu.

Dacă ținem seama de timpul necesar rea
lizării unei lucrări in tehnica metaloplastiei, 
numărul lucrărilor expuse atestă o îndelun
gată perioadă de activitate din partea ar
tistului amator Brăutigam pe tărimul acestui 
gen de creație. Expoziția deschisă recent este 
cea de-a doua confruntare cu publicul local, 
prilej de a remarca și faptul că, față de 
prima, registrul tematic al lucrărilor lui 
Oscar Brăutigam nu a suferit modificări esen
țiale, autorul dovedind o exagerată timidi
tate față de abordarea aspectelor care com
pun viața sub aspectul realităților cotidiene.

Părăsind sala vizitatorul, mai mult sau 
mai puțin avizat in interpretarea acestui 
gen de creație, încearcă, deopotrivă, convin
gerea că a asistat la una din expresiile ma
terializate ale devizei enesciene, care ne rea
mintește că „...in artă principalul e să vi
brezi și să faci și pe alții să vibreze'.

Tiberiu KAKPATIAN

N. A. Intr-un colț al expoziției am desco
perit o etichetă aplicată discret pe colțul 
unui panou, prin care vizitatorii sini incu- 
noșliințați în termeni modești că veniturile 
realizate din valorificarea lucrărilor sint des
tinate in totalitate celor loviți de calamități. 
Setea care îndeamnă pe cineva la izvoarele 
frumosului nu poate sălășlui decit intr-un 
suflet generos.

T. K.
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In curind o nouă stagiune a teatrului petroșânean se 
va încheia, alăturindu-sc celorlalte douăzeci și una. In 
curind, despre ea se va vorbi la timpul trecut. Cu toate că 
nu s-a detașat pregnant de predecesoarele stagiuni există 
o scrie de aspecte pe care le vom puncta mai jos, care și-au 
lăsat din plin amprenta asupra profilului său.

Așadar, ne aflăm in pragul finalului stagiunii celei tnai 
reprezentative instituții artistice din Valea Jiului. De aceea, 
este inevitabil și — mai mult decit atâta — este necesar 
să rememorăm momentele a căror asamblare a creat con
figurația anului artistic 1969—1970 al teatrului. Să reme
morăm spectacolele, in care includem premierele, monta
jele literare, prezențele pe scena confruntării naționale, să 
ne gindim la truda actorilor aplecați asupra partiturilor în
credințate, să jjătrundem imaginar și în lumea celor fără 
de care montarea unui spectacol nu s-ar fi putut face.

Puțin a lipsit ca actuala stagiune să evolueze între 
două festivaluri de prestigiu : „Festivalul național de teatru 
1969“ și „Festivalul de teatru pentru tineret și copii*1. Cala
mitățile naturale abătute asupra județului Neamț și asupra 
orașului Piatra-Neamț, gazda anuală a celei de a doua ma
nifestări artistice au împiedicat realizarea acestui circuit 
închis al vieții teatrale din Petroșani.

Despre faza zonală a Festivalului național de temu am 
scris pe larg, la timpul potrivit Reamintesc doar spectaco
lele „Dona Juana” de Radu Stanca. „Transplantarea inimii 
necunoscute' de A). Mirodan și recitalurile de versuri susți
nute de actorii Vasile Prisăcaru. Ruxandra Petru și Con
stantin Dumitra care au reprezentat teatrul nostru în com
petiția craioveană. Ecourile lor favorabile au fost consem
nate în ziare -și reviste (ca ..înainte", „Scinleia tineretului11. 
.Contemporanul’1), răsplătind în același timp strădaniile 
celor care au reprezentat instituția noastră cu deplină res
ponsabilitate profesională

Dar primele eforturi artistice au fost asimilate de spec 
tacolul dedicat celei de a 25-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist. Următorul eveniment artistic l-a 
prilejuit împlinirea a 120 de ani de la nașterea Luceafăru
lui poeziei românești. Cu această ocazie s-a realizat un reci
tal de versuri eminesciene, urmînd apoi un spectacoi Emi- 
nescu. Centenarul nașterii lui Lenin a fost întâmpinat cu 
poezii dedicate întemeietorului statului sovietic. Zilei de 9 
mai teatrul nostru i-a venit in întâmpinare cu montajul 
literar artistic „Slavă eroilor victoriei și păcii11 semnat de 
actorul Florin Plaur. De asemenea, zilei mondiale a teatru
lui care anul acesta a avut drept temă a manifestărilor 
„Teatrul .și școala* i-a fost acordată atenția cuvenită prin 
o serie de întâlniri ale actorilor și regizorilor cu elevi de 
la școlile generale și liceele Petroșaniului, în cadrul cărora 
s-a vorbit despre arta teatrală și s-au citit versuri din poeți 
consacrați ai literaturii române și universale. De altfel, ele
vilor le-au fost adresate reprezentații cu piese montate 
specia], li s-a dat sprijinul in pregătirea unor spectacole 
proprii, cum a fost „Nota zero la purtare* de V. Stoenescu 
și O. Sava in regia actorului Marcel Popa etc.

La actuală stagiune nu s-a făcut nici o concesie facili
tății alegerii repertoriului, aspect pe care-1 relevă chiar și 
simpla enumerare a premierelor : „Transplantarea inimii 
necunoscute' de Al. Mirodan. „La ciorba de potroace11 de 
S. Fărcășan. „Constructorul Solness“ de H. Ibsen, Specta
col Alccsandri, „Motanul încălțat* de T. Mușatescu și N. 
Stoiceva, „Pe ușa din dos* de T. Gabor. „Trei crai de la 
răsărit-1 de B. P. Hașdeu, „Patima roșie* de M. Sorbul. Se 
poate afirma că in general avem de-a face cu un repertoriu 
accesibil, variat ca specii dramatice, colorat tematic, cu 
piese de scriitori români și universali, clasici și contempo
rani. Deoarece instituția noastră este chemată să reprezinte 
și să sprijine în primul rînd dramaturgia originală, numă
rul textelor românești este considerabil mai mare în raport 
cu literatura dramatică universală abordată.

Despre reluările unor spectacole anterioare sint puține 
de spus deoarece, cu excepția piesei ,.Dona Juana11 ele au 
lipsit cu desăvîr.șire. Motivul ? In primul rînd doscomple- 
tarea distribuției prin plecarea actorilor cu roluri — cheie 
în alte teatre și antrenarea masivă a tuturor forțelor în 
montarea premierelor stagiunii, apoi numeroasele turnee 
efeetuate pe o durată mai lungă in multe zone geografice ale 
țării. Amintim cu această ocazie doar cîteva din localitățile 
mai importante în care au poposit spectacolele noastre : 
Craiova, Tg. Mureș, Sibiu, Mediaș. Sighișoara, Tg. Jiu, 
Caransebeș, Reșița, Alba Iulia. Deva, Hunedoara. Orâștîe. 
Simeria și întreaga Vale a Jiului.

Atunci cind au avut răgaz, entuziaștii actori Ruxandra 
Petru, Constantin Dumitra, Vasile Prisăcaru. Maria Branea 
Dumitru Cita, au „renăscut" reprezentațiile „Teatrului dc 
miercuri-1, oferind celor apropiați de acesta versuri de 
M. Eminescu, Ion Barbu Magda Isanos. Ion Minulescu, 
George Topîrceanu și alții într-o manieră originală, suges
tivă^

Am amintit in treacăt de incovenientele generate de 
plecarea unor actori care însă au fost înlocuiți treptat de 
alții noi Maria Branea. Vasile Prisăcaru, Ludmila Petrov, 
Florin Predună a căror asimilare a fost consemnată pe 
afișele spectacolelor ; „Constructorul Solness", „Alecsandri11, 
„Trei crai de la răsărit", „Pe ușa din dos11 in care au debu
tat la Teatrul „Valea Jiului* Dintre ei, Maria Branea a 
debutat in carieră artistică făcind pe scena teatrului nos
tru primii pași pe calea afirmării sale actoricești.

M. MUNTEANU
Secretar literar al Teatrului „Valea Jiului"

îmbracă ea, trebuie să slu
jească cauzei eliberării conti
nentului de sub colonialism, 
precum și dezvoltării econo
mice și sociale" — sub acest 
imperativ s-a desfășurat anul 
trecut Festivalul ponafrican 
de la Alger. In Algeria și 
Maroc, Coasta de Fildeș și 
Senegal nu se mai produc 
„saforiuri" cinematografice, ci 
filme adevărate, izvorîte din 
contactul simplu și natural 
cu realitățile psihologice, e- 
conomice și politice din sta
tele africane recent eliberate. 
Lipsită de tradiții și experien
ță, tînăra cinematografie afri
cană a realizat filme artistice 
și scurt metroje pentru care 
au fost create festivaluri anua
le pe continentul africon la 
Cartagina și Ouagadougou, 
Festivalul panafrican, unde 
se organizează discuții și 
s-au luat măsuri pentru crea
rea unei Uniuni panafricone

a cineaștilor, a unor studiouri 
cinematografice naționale și 
a unor institute pentru pregă
tirea de cadre naționale in 
cinematografie. Greutățile 
sint insă mari, deoarece unele

Gammarath, Casablanca, Cai- , 
ro, al patrulea din Africa do
tat cu echipament necesar fil
mărilor.

Oscarul obținut de filmul 
algerian „Z“, sau succesul de

Hyeres din 1968 pentru „Con
cert pentru un exil" este bi
lanțul unui deceniu de cine
matografie africană.

„Am vrut să strig ceva a- 
devăruri", spune despre fil-

ritoriile ocupate. Deși în une
le persistă încă imagini fee
rice de recuzită exotică, pro
blemele majore care frămin- 
tă societatea africană străbat 
pregnant : „Zorile damnați-

CINEMATOGRAFIA AFRICANĂ
- PRODUCȚII, REGIZORI, PREZENȚĂ -

state care cunosc situații e- 
conomice precare nu pot 
sprijini producțiile cinemato
grafice, sumele necesare 
'fiind avansate de producători 
particulari. Recent s-a anunțat 
că la Conakry se va deschide 
un studio cinematografic care 
va fi, pe lingă cele din Tunis-

anul trecut de la Cannes al 
filmului „Elisa sau viața_ ade
vărată", realizat tot in Algeria 
de Michel Drach, aprecierea 
de care s-a bucurat anul a- 
cesta „Metereze din argilă" la 
Cannes, pe lingă premiile de 
la Leipzig din 1965 pentru 
„Zorile damnaților", cel de la

mul său „Soleil o“ regizorul 
din Mauritania Med Hondo. 
Apreciat de criticii de film 
drept „cel mai mare film a- 
frican", .Soleil o" cuprinde 
întregul rechizitoriu la adre
sa colonialismului, rasismului, 
situației emigranților africani, 
persecutării patrioților in te-

lor", ol algerianului Ahmed 
Rachedi, este un rechizitoriu 
la adresa colonialismului din 
Africa, film distins de altfel 
cu Premiul Congresului Mon
dial al Păcii la Festivalul de 
la Leipzig din 1965. Sufocată 
ani de-a rîndul doar de deco
ruri frumoase, costume multi

colore și povești cu faraoni, 
cinematografia africană se 
îndreaptă acum spre proble
mele concrete ale societății 
africane. Se aud tot mai mult 
glasuri de renunțare la fil
mele cu imagini folclorice 
care „îndepărtează pe oameni 
de la realitatea adevărată și 
de la lupta necesară pentru 
transformarea societății pe 
baze concrete, în afara mitu
rilor și epopeelor fără ziua de 
miine". Fie că denunță pro
blema emigranților africani 
din țările europene („O isto
rie atit de simplă" a tunisia
nului Abdelativ Benammar) 
sau conflictul dintre tradiție 
și progres („Mumia", regizat 
de Chadi Abdel Salam și 
„Sub ploaia de toamnă" al 
lui Ahmed Khechine - ambele 
din Egipt), filmul african de 
astăzi își formează acea ba
ză concretă dictată de rea
lități. Și poate nici una din

realități nu este atit de crudă ;
ca aceea din „Monangabee" 
- scurt metraj realizat recent 
de regizoarea guadelupeză 
Sarah Maldoror și inspirat din 
lupta patrioților angolezi. Fii- ;
mul reconstituie torturile la 
care a fost supus un patriot 
angolez intr-o tabără portu
gheză. La Festivalul de la 
Tours, unde a fost prezentat 5
acest film, Sarah Maldoror a 
declarat : „Am avut posibili- ,
tateo să arăt necesitatea lup
tei armate pornind de la un 
fapt concret".

Citeva titluri și cîteva nume 
de creatori, care sint departe 
de acele superproducții colo
rate cu bătăi stridente de 
tam-tamuri. Sint producții ar
tistice ale unui- început de 
drum greu și plin de sacrifi
cii. aporturi modeste la dez
voltarea națională și afirmarea 
spirituală a popoarelor afri
cane.

F. V.

_____________J
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Centru realizarea integrală a 
«mgajamcntelor reînnoite. ‘Din- 
Ire ele, doar una singură aș 
•lori să mai subliniez. .Avem 
formații de muncă și chiar ra
ioane și zone care ..bat pe loc", 
adică râmin în urmă luni (le-a 
rindul trimestre chiar, fără să 
se sinchisească cineva dc ele. 
respectiv, conducătorii acestor 
formații, personalul tehnic, ca
drele de control și supraveghe
re cărora li s-au încredințat a- 
eeste unități de producție. Este 
necesar să se analizeze, deci, 
operativ cauzele rămînerilor în 
urmă și să se acționeze prin 
măsuri eficiente pentru redre
sarea ritualici.

— Probabil considerați 
util să accentuați și asu
pra sarcinilor celorlalte 
unități economice din

— Da. ; 
iatca de 
Iu». unde, 
-pendente 
liv. s-au 
în urmă la planul de 
Se cere, 
*e mobilizeze mai mult pentru 
recuperarea restanțelor, atit la 
planul de export cit și la pro
dusele lemnoase pe care eco
nomia națională le solicită, să 
f»e gata să expedieze integral 
sortimentele- la care avem res
tanțe.

In unitățile de construcții-in- 
vostiții sînt cerințe pentru tre
cerea in mai mare măsură la 
munca in acord global, se cer 
eforturi pentru asigurarea rea
lizării a cel puțin 50 la sută a 
planului anual din primul se
mestru pentru respectarea ter
menelor de dare in funcțiune 
m economisirea unor cantități

Ax cm in vedere Vni- 
exploatare a letnnu- 
și din motive inde- 

de colectivul respcc- 
înregislrat rămincri 

export, 
deci, colectivului să

cit mai mari dc [ier, lemn și 
cherestea.

Legai de unitățile dc proiec
tare și cercetare — U.P.C.M.H., 
S.C.S.M. și nucleul de proiec
tare a l.G.L. — ele au sarcina 
să predea proiectele înainte de 
termen și să Ie realizeze, 
asemenea, in acord global.

Mai vreau să amintesc 
aici ue unitățile de deserx 
mai ales de organizațiile 
merciale. Ele dispun de 
fond de mărfuri suficient. Le 
râmine insă ca sarcină să facă 
pași mai mari, mai vizibili in 
îmbunătățirea aprovizionării și 
deservirii populației.

In fine, doresc să subliniez 
un deziderat valabil pentru 
toate unitățile : o data cu re
zolvarea sarcinilor curente, cu 
asigurarea tuturor condițiilor 
pentru inchcierea cu succes a 
planului anului curent să ne 
pregătim temeinic, cu toată răs
punderea pentru sarcinile mari 
ce ne așteaptă anul viitor, pri
mul an al noului cincinal.

— Sarcinile mari in 
pricința înfăptuirii planu
lui ?i a angajamentelor 
suplimentare ridică, fără 
îndoială, exigențe multi
ple in fața organelor și 
organizațiilor de partid 
din unitățile economice. 
V’-am ruga să vă rejerifi, 
pe scurt și la aceste e- 
xigențe.

— Exigențele sint cele pe 
care indicațiile date de condu
cerea partidului le subliniază 
cu prisosință. Sarcinile noi din 
domeniul economic cer organi
zațiilor de partid să promoveze 
un stil de muncă științific, mult 
mai gindit. de perspectivă, să 
cunoască mai bine sarcinile, o- 
biectivele de viitor ale activi
tății econom ce, condițiile ce le 
are pentru realizarea acestora

O MĂSURĂ SALUTARĂ
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CORESPONDENȚE

Cerc de citit

apelor Dunării

★

a

la cco-

S

acestor 
primul

participă 
După ce 
anumite

de 347 000 lei. 
practică, studiul 

cheltuielile de 
condus

!

Ș\ inița 
Severin cu 
indicat, de 

scăderi ale
orizontul 480, au 

posturi.

in decada, emcslrul
ifor. Actualmente se pierde 
că multă energic cu problemele 
curente, la zi și se ajunge nu o 
dală in fața unor situații — 
am in vedere linele organizații 
de partid — pc care nu am reu
șit să le prevedem.

Secretariatul, biroul comitetu
lui nostru municipal au anali
zat stilul dc muncă al organe
lor și organizațiilor de partid, 
au trasat și sarcini, au dat in
dicații. Rezultatele nu sînt însă 
cele așteptate. Și vreau să spun 
că această lipsă de prevedere 
este caracteristică și stilului dc 
muncă al cadrelor tehnice, mai 
ales a celor medii. Sînt multe 
cadre care np cunosc sarci
nile de viitor ale unității dc 
producție din care fac 
condițiile existente pentri 
li zarea acestora. Aceasta 
constatat-o Ia Aninoasa. U 
și la alte exploatări.

Sint probleme îndeosebi 1 
na Vulcan, șantierele T.C.M.M. 
și 17 C.F.R. privind respecta
rea disciplinei in producție, a 
normelor de tehnica securității 
omului. La T.C.M.M. cit și la 
șantierul 17 C.F.R. întîmpinăm 
greutăți din cauza fluctuației 
de efective. Aceasta pentru că 
nici conducerile administrative, 
nici organizațiile dc sindicat și 
U.T.C. nu au in atenția lor pro
blemele oamenilor, nu le rezol
vă cerințele.

Trebuie să ne îmbunătățim 
stilul de muncă cu oamenii, să 
lucrăm mai gindit, niai cil răs
pundere, să controlăm mai com
petent. iată cerințe ce stau in 
fața fiecărui organ și organiza
ție de partid — să-și îndepli
nească rolul conducător in di
namizarea eforturilor colective
lor de muncă în marca operă 
a refacerii și normalizării 
tii economice.

Dirză rezistență

In cadrul acțiunii de gos
podărire și amenajări edili
tare din Petroșani, edilii 
orașului nostru au trecut 
la înfăptuirea unui vechi 
deziderat : desființarea lini
ei electrice aeriene care 
avea stilpii (metalici și de 
lemn) implantați pe spațiul 
carosabil al străzii Republi
cii. Maistrul electrician 
Straja Vasile de la Secția 
de distribuire a energiei 
electrice Valea Jiului — Pe

troșani împreună cu o echi
pă de electricieni a trecut 
la demontarea conducto
rilor pe o porțiune de peste 
un kilometru, legarea unor 
derivații de aprovizionare 
cu energie electrică a unor 
locuințe etc. 8 stilpi de me
tal și 11 de lemn vor fi 
scoși eliberindu-se spațiul 
carosabil al străzii Repu
blicii de aceste adevărate 
obstacole pentru circulație.

In primă etapă vor fi

înlăturați stilpii de pe por
țiunea pîriul Slătinioara - 
Maternitate, iar după insta
larea unor derivații și re
zolvarea, concomitent, a ilu
minației străzii Republicii 
intre podul Maleia - Mc - 
ternifote, care se face I >t 
cu ajutorul actualilor stilpi 
și linie electrică, vor fi scoși 
și stilpii de pe porțiunea 
respectivă.

M. S.

Subredacția noastră din Lupeni ne informează :

Eficiență 
economică 

sporită

popular, a arătat rolul ac 
tui colectiv, sarcinile ce-i 
vin in viilor, cl a fost lărgit 
la 23 membri. Au fost a 
del im il ale sectoarele de ai 
vitale.

SÎMBATA 6 IUNIERobert KINSKY
primul trimestru al a- 

cesiuj an. comisia de organi
zare științifică a producției 
și a muncii de la E. M. Lu
peni a aprobat spre a fi apli
cate in practică un număr 
de 12 studii. Dc menționat 
că prin aceasta au fost rea
lizate economii însemnate la 
prețul de cost, reducindu-se, 
în același timp, un număr 
marc de posturi neproducti
ve. Astfel, in urma mecani
zării procesului de tăiere și 

a lucrările de

10,00 Campionatul mondial de 
dirt track. Transmisiune 
de la Pardubice.

17.00 Microavanprcmieră.
17.10 Emisiune în limba ger

mană.
18,15 Bună seara, fete ! Bună 

seara, băieți ! — emisiu
ne pentru tineret.

19,20 1 001 de seri : „Uritul" 
(film).

19.30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Telc-enciclopedia.
21,00 Reportaje TV.
21.25 Film serial : „Rocam

bole" (V).
22,05 „Oi. inimioară" — ro

manțe și cîntece de lu
me.

22.30 Recital Margareta Pis- 
laru.

23,05 Film documentar : „Ar
hitectura suedeză".

23.25 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23,50 Fotbal : Transmisii dc 
la campionatul mondial.

Nu dc mult, comisia dc 
mei din cartierul nr. 3 Lu
peni a organizat un cerc de 
citit. Desfășurîndu-și activi
tatea in blocul A 1, sub con
ducerea gospodinelor Ana Co
jocarii și Olivia Tănăsache, 
la activitatea sa 
numeroase femei, 
iau cunoștință de 
materiale apărute în presă, 
ele discută cu interes eve
nimentele, minuind totodată 
andrelele sau acul de cro
șetat. La ultima întilnire, 
care a avut loc săptămîna 
trecută, au participat peste 
15 gospodine. Atmosfera p!â- 
cută. creată la aceste ședin
țe ale cercului, atrage tot 
mai multe participante.

Laura I’OLAC

In ultimele 24 de orc. nive
lul Dunării a scăzut simțitor. 
Astfel la Baziaș cota înregis
trată vineri este cu 8 cm infe
rioară celei din ziua preceden
tă. la Moldova Veche și Dren- 
cova cu cile 11 cm, la 
cu 18 cm și la Tr, 
14 cm. Mirele au 
asemenea, ușoare 
nivelului fluviului și intre Tr. 
Severin și Corabia. De altfel 
cotele ce ni le-au comunicat 
hidrometeorologii erau intre 
Baziaș și Tr. Severin cu 20—32 
cm mai mici decît cele înre
gistrate la 1 iunie, cind in sec
torul respectiv s-au semnalat 
cifre deosebit de ridicate. Se 
află încă sub apă 4 260 ha în 
județul Mehedinți și 15 470 ha 
în județul Dolj, o parte din in
cintele porturilor Tr. Severin 
și Gruia. Navigația se desfă
șoară fără restricții pe tot 
cursul Dunării. Datorită faptu
lui că viitura așteptată a ajuns 
in țară cu o forță atenuată, 
ca și măsurilor luate de preve
nire a inundațiilor s-au înre
gistrat pierderi relativ reduse. 
In sectorul românesc al Siste
mului hidroenergetic și 'dc na
vigație Porțile de Fier activita
tea de construcții și montaj s-a 
desfășurat într-un ritm superior 
celui din lunile precedente — 
in cursul lunii mai prevederile 
de plan au fost depășite cu pes
te 3 000 000 lei. In incintele 
îndiguite ce se întind pe aproa
pe 120 km între Calafat și 
Bechet nu s-au înregistrat bre
șe. Aici, zeci de mii de oameni 
și numeroase mijloace mecani
zate au lucrat zi și noapte la 
supraînăltarea digurilor și con
solidarea lor. la înlăturarea 
grifoanclor și infiltrațiilor.

Deși se consideră că viitura 
periculoasă a trecut, 
cursul fluviului,

și Corabia continuă cu 
atenție supravegherea maluri
lor. a cotelor și debitului Du
nării.

unei batalnînceputul
(Urmare țlift= pag. 1)

I
I

i

Efectele alcoolului în sancțiunea legii

Din sala tribunalului

germenul 
consuma

ți 
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O victorie care înseamnă Reconstruirea
țiune a primului grup (30 
noiembrie 1969).

Această mare victorie este 
în același timp începutul 
unei ultime bătălii la grupul 
nr. 2. în numai 20 de zile 
vor trebui terminate toate 
instalațiile mecanice, electrice 
și de automatizare necesare 
funcționării pe cărbune.

Sîntem convinși că la 20 
iunie a.c. vom avea posibili
tatea să ne bucurăm că, îm
potriva tuturor greutăților 
provocate de furia apelor, 
am reușit să ne respectăm 
angajamentul luat fată de 
conducerea de partid și de 
stat — reducerea cu 10 zile 
a termenului de dare în func
țiune la putere maximă al 
celui de al doilea bloc 
210 MW.

{Urmare din pag.. 1)

hotârirea de veacuri dăl
tuită de vini și soare pe 
ohiaz.

Apa băltită pe ogoare, 
scade văzind cu ochii. Au fost 
săpate șanțuri. $i ciad prima 
săm'ință a fost așezată cu 
grijă in pămintul jilav, de 
bălrinul salului, ca un anume 
ritual, temelia RECONSTRUC
ȚIEI a prins și aici viață, a 
prins ca de atitea alte ori 
să se Îndeplinească.

Scriu RECONSTRUIREA 
mă gindesc la putința n 
frintă a țării mele, a poporului 
meu, care, slrins unit in ju
rul partidului 
nu cunoaște 
drumul construcției societății 
noi, socialiste, multilateral 
dezvoltate. Cu adevărat și 
netăgăduit este exemplul 
„miracolului românesc". Pen
tru că RECONSTRUIREA în
seamnă voința unanimă 
ini regii națiuni.

comuniștilor, 
opreliști pc

Culminația viiturii Dunării, 
menționată in prognozele an
terioare, a ajuns vineri pe itl- 
ncrariul dobrogean al fluviului, 
inreg’Strind cele mai înalte coie 
cunoscute pină acum : 703 cm 
la Cernavodă și 727 cm la ii 
șova — cu 11 și, respectiv, 
cm peste maximele atinse 
anii 1897 și 1907. Cu toată pre
siunea apei, digurile de apă
rare a orașelor, a bunurilor 
materiale, unităților economice, 
locuințelor și culturilor au re
zistat, incununînd eforturile 
neobosite depuse în ultimul 
timp dc mii de oameni. La 
Cernavodă, bunăoară, digul a 
fost suprainălțat în trei rînduri, 
ajungind in prezent la 8 metri.

Acest ultim asalt al Dunării 
. a găsit totuși un punct vulne

rabil — la barajul deversor din
tre localitățile Cochirleni și 
Rasova. Neînlirziat, țăranii co
operatori din cele două așezări, 
ajutați de numeroși locuitori 
din satul Ivrinezu și din comu
na Peștera, au acționai împo
triva apelor infiltrate, punind 
în calea lor circa 7 000 de saci 
cu pămini. însemnate cantități 
dă pietriș, paie și fascine. Ac- 

<Jc slâv'lire a continuat 
n în t& cursul zilei, impiedicind 

pătrunderea apelor în așezări 
și pe’ ogoare.

In aval, culminația viiturii se 
dovedește neputincioasă în fața 
stăvilarelor înălțate din vreme 
do locuitorii orașului Ilîrșova, 
dc constructorii podului rutier 
dc la Vadu Oii și de miile de 
cetățeni care apără incinta în- 
diguită Hirșova — Ciobanii — 
Gîrliciu — Dăieni. Echipe de 
localnici și militari ai Forțelor 
Armate stau permanent de ve
ghe pe digurile suprainălțate 
și consolidate, pentru a inter
veni cu promptitudine în cazul 
în caYe apele ar încerca să se 
reverse asupra celor 10 000 ha 
cultivate în această incintă.

Și în celelalte localități do
brogene. spre care se îndreaptă 
culminația viiturii, în deltă, de 
la Macin și pină la vărsarea 
Dunăfii în mare, mari forțe u- 
mane și materiale sînt pregătite 

,să opună o dirză rezistență a- 
pclor fluviului.

încărcare de la 
înaintare din stratul 5, blo
cul IV, 
fost reduse 200 dc

in aplicarea studiului folo- 
ii mai judicioase a efecti- 
lui la sectorul XIII s-a 

realizai o economie de 32 500 
lei, iar in urma reducerii 
consumurilor specifice la ma
terial lemnos, exploziv și al
tele s-a obținut o economie 
în valoare 
Transpus in 
privitor la 
transport a 
nomii de 16 600 lei.

In urma aplicării 
valoroase studii, în 
trimestru al anului la E. M. 
Lupeni s-au obținut economii 
in valoare de 2 450 326 lei.

c. vAlescu

Nota zece, 
profesorilor !

(Agerpres)

Alcoolul conține 
faptelor antisociale, 
rea lui in cantități mari co
boară omul pe scara speciilor, 
b schimbă comportamentul a- 
propiindu-1 dc ființele inferioa
re dominate de instinct și bru
talitate. Dar, pentru că omul 
este om, trăiește intr-un cadru 
social șî viețuiește sub impe
riu! rațiunii, beția nu poale fi 
o circumstanță atenuantă pen
tru izbucnirile primare ce con
travin armoniei sociale, prezin
tă pericol pentru integritatea 
morală și fizică a indivizilor. 
Justiția intervine prompt 
sancționează abaterile de 
normele de conviețuire civiliza
tă unanim acceptate.

Cu cîteva zile in urmă una 
o n sălile Liceului din Petrila 
era 
mei. 
cea ----  — - .
din domeniul forestier, veniseră 
6â asiste la procesul public in
ie niai unui coleg de muncă. 
Abănariței Vasile. muncitor la 
V E L. Petroșani, depozitul ga- 
ra mică, și-a format în colec
tivul de muncă o faimă de bă
tăuș. amenința oamenii pentru 
tc miri ce.

Totul arc insă, o l’mită. pînă 
la urmă faptele ies la iveală 
chiar dacă nu sint reclamate. 
La 16 mai. in bufetul ..Oltul" 
din Petroșani. Abănariței Vasile 
iarăși s-a îmbătat, l-a aflat 
Înăuntru pe Ostace Gh., vic-

timâ mai veche, și. fără nici 
un motiv întemeiat, l-a luat la 
bătaie, i-a pus cuțitul la git 
amenințîndu-1. La un asemenea 
spectacol crud care anulează 
demnitatea umană, oamenii ca
re sînt dc față nu stau cu 
miinile în sin. Cei 8 consuma
tori, ciți se aflau in bufet, deși 
il cunoșteau de la locul de 
muncă pe V. A., ii știau și com-

Instanța judiciară (judecătorii 
Nicolae Gherghin și Elena An
drei) a cintărit faptele in ba
lanța dreptății. In baza artico
lului 321, alineatul 2, din Co
dul Penal, care pedepsește ul
trajul la bunele moravuri și tul
burarea ordinei publice, Abă
nariței Vasile a fost condamnat 
la 3 ani închisoare corecțio- 
nală. cu drept de recurs. Ma-

arhiplină. Bărbați și fe- 
i. tineri sau mai virstnici, 

mai mare parte lucrători

portamcntul turbulent, au pă
răsit localul lăsind un om 
virstnic pradă spaimei. Aceasta 
a fost reacția lui Vrinccanu 
Dumitru, Popescu Virgil, Lucace 
Gheorghe și alții.

Dar lucrurile nu 
aici. A. V. a ieșit 
însoțit de Manole 
iarăși fără motiv, a 
pe AureJ Grozea și Viorica Ga
bor, trecători pașnici. (Urmările 
maltratării : 8
medical pentru 
10 zile Ostacc 
dantul miliției 
aflat pe acolo 
consuma această scenă, le-a ce
rut celor doi scandalagii (Abă
nariței și Manole Vasile) să se 
legitimeze consîlîindu-i să se li
niștească. Invitația a fost re
fuzată.

s-au oprit 
in stradă, 
Vasile, și, 
mai bătut

z e concediu 
Gauor Viorica, 
Gh.,). Coman- 

din Petroșani, 
in timp ce se

nole Vasile, pentru refuzul de 
a se legitima, a primit o pe
deapsă de 3 luni închisoare.

Beția, cum am mai spus, nu 
este o circumstanță atenuantă. 
Pedeapsa aplicată este exem
plară (acesta este și rostul pro
ceselor publice, de altfel) și are 
două fațete : una educativă, 
corectivă, pentru inculpatul ca
re trebuie să vadă că societa
tea nu-i tolerează actele repro
babile. chiar dacă se călește; 
alta preventivă, are drept scop 
să preintimpine 
fapte asemănătoare 
prezenta un pericol social.

In sală se aflau colegi de 
muncă ai acuzatului. Șeful ser
viciului personal de la U.E.L. 
Petroșani, Vasile Pop, îmi spu
nea că Abănariței Vasile era 
un muncitor bun dar că „a- 
vea patima asta*. Dacă era cu-

ivirea unor 
care pot

se

noscut în acest fel, ce a făci 
întreprinderea pentru a-i ani
hila răbufnirile brutale? In 
procesul muncii există o disci
plină și un respect al omului 
față de semenul său; cine ve
ghează asupra lor, cine trebuie 
să intervină pentru restabili
rea ordinei dacă nu, in primul 
rînd, colectivul de muncă, în
treprinderea ? Faptele arată 
fără tăgadă că la acest loc de 
muncă disciplina e imperfectă, 
iar opinia colectivă, ca și ine
xistentă. Iată de ce a fost po
sibilă perpetuarea unei atmos
fere viciate care a culminat cu 
trimiterea în judecată și con
damnarea.

Respectul față de om și în
trajutorarea prietenească sînt 
constante definitorii ale socie
tății noastre socialiste. Orice 
lezează omul este sancționat se
ver de către lege. Dar. înainte 
de a ajunge la lege, educația 
poate preveni infracțiunea. Da
că mai există pe ici-colo indi
vizi cu lacune in educație, co
lectivul de muncă, opinia pu
blică ii pot completa acel gol. 
Nu sini excluse de la această 
datorie nici unitățile T.A.P.L. 
care, in prea dese cazuri și cu 
prey multă ușurință, ignoră 

precise în pri- 
consumatorilor 

limitele lucidi-

i n prea c 
multă i 

reglementările 
vința servirii 
cind depășesc 
tății.

Colectivul 
de sprijin - 

la lucru

Pc stadionul din orașul 
Lupeni a avut loc recent o 
palpitantă intîlnire de fot
bal intre profesorii și medi
cii din localitate. Meciul a 
atras in tribune mulți spec
tatori. Mai deciși în atac, 
profesorii au cîștigat cu sco
rul de 5—2. De la cîștigâtori î; 
s-au remarcat loan Necula, *“ 
Ioan Nițescu și Petre Biltz, 
iar de la învinși Ilie Vonica, 
și Aurel Bușe. Așadar, pro
fesorilor. care au avut o 
comportare bună în acest 
meci amical — nota zece! 
Și ar fi de dorit ca aseme
nea întîlniri să se mai orga
nizeze în orașul Lupeni.

prof. Victor ȘANDRU

Recent, la Consiliul popular 
orășenesc Lupeni a avut loc 
o ședință de lucru cu colec
tivul de sprijin a autorității 
tutelare. După ce tov. Iosif 
Micrut. secretarul consiliului . ... .
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PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Ultima dragoste (8- 
10 iunie) ; Republica : Fur
tuna începe (8-10 iunie) : 
PETRILA : Femeia îndărăt
nică (7—9 iunie) : LONEA 
- Minerul : Vițelul de aur 
(8-10 iunie) ; VULCAN : 
Numai o singură viață (8- 
10 iunie) : BĂRBATENl : 
Chemați-I pe Martin 
10 iunie) ; LUPENI -
tural : Splendoare in iar
bă (8-12 iunie) ; Muncito
resc : Virsta ingrată (9- 
10 iunie) ; PAROȘENI : 
Riscurile meseriei (9—10 
iunie).PETROȘANI

ANGAJEAZA
ȘEF MAGAZIN metalo-chimice Ia unitatea din Lonca. 
Condiții: Școala medie și practică in activitatea co

mercială de 18 luni sau școala generală și practică în 
activitatea comercială de 48 luni.

Salarizarea : între 1 410—1 720 lei.
Informații suplimentare se pot obține zilnic la sediul 

întreprinderii str. Republicii nr. 90, telefon 1518.

MINERI!
Respectați
normele

secuntațn
Lampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții : sticla să se îmbine perfect cu sitele 
și rezervorul, să nu curgă benzină din rezervor, sitele să 
fie curate și să nu fie deteriorate, sticla să nu fie spartă sau 
crăpată, închizătorul magnetic să fie blocat, fitilul și aprin
zătorul să funcționeze perfect, virful cîrligului să nu lo- 

ească sitele.

LOTO
La tragerea din 5 iunie a. <£ 

au ieșit câștigătoare unnătoa-. 
rele numere :

Extragerea I :
50 49 83 43 19.

Fond de premii t 405 130 lei.
Extragerea a Il-a : 82 36 65 

66 3 77 78.
Fond de premii t 364 196 lei.,

45 54 32 14-

B B

Lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă închi
zătorul magnetic blocat, iar globul de protecție să nu fie 
spart sau crăpat.

(fe tehnica
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DUMINICA 7 IUNIE

PROGRAMUL I : 6,05 Con
certul dimineții; 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Ora satului; 7,45 
Ciritec și joc; 8,00 Sumarul

presei; 8,10 De la o melodie 
la alta; 9,00 Radiomagazinul 
femeilor; 9,30 Avanpremieră 
cotidiană; 9,42 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 
11,05 Poșta radio; 11,15 Din 
cele mai îndrăgite melodii 
populare; 12,00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,15 Melodiile săplă- 
mînii — muzică ușoară; 13,30 . 
Emisiune muzical-distractivă;

14,00 Muzică populară inter
pretată de Maria Butaciu și 
Ilie Udilă; 14,30 Oine știe 
cîștigă; 15,00 Caravana fante
ziei; 15,55 Estrada duminicală: 
18,30 Dezbateri culturale; 18,50 
Ointă Raphael; 19,00 Gazeta 
radio; 19,20 La microfon Au
relian Andrcescu; 19,30 Muzi
că dc estradă; 19,45 Mici piese 
instrumentale; 20,05 Tableta 
de seară; 20,10 Muzică popu-

Iară; 20,20 Argheziană: 
Melodii de pretutindeni; 
Muzică de cafe-concert; 
Teatru scurt: „Iancu la 
magiu" de Paul Everac; 
Radiojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,30 Romanțe pe 
versuri de Mihai Eminescu, 
Vasile Alecsandri și George 
Coșbuc; 22,50 Moment poetic; 
23,00 Revista șlagărelor; 0.03 
—5,00 Estrada nocturnă-

IU .1.J
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Prima noapte scurtă „fotbalistică” (duminică, 31 mai) 
s-a consumat. 100 000 de mexicani și de turiști au trăit 
pe „Azteca" 90 de minute fără a avea satisfacția de a 
vedea măcar un gol. Noi, cei de aici, n-am trăit prea 
intens minutele acelea ; ne-om rezervat pentru azi, mai 
bine zis pentru la noapte, cind tricolorii vor face primul pas 
în „Cupa Jules Rimet”. Va fi, poate o noapte a speranțe
lor, o noapte a omintir.lor. Este primul nostru meci la actua
lele „mondiale" și cel mai greu. Jucăm cu campioana 
mondială, jucam cu echipa care are cea mai ridicată 
cotă a pronosticurilor privind viitoarea cișligatoare a 
zeiței de aur. Ei ii au pe Bobby Moore și pe Bobby 
Charlton pe Banks și Ball, noi pe Dumitrache și Lu- 
cescu... Emoțiile fiecărui iubitor al fotbalului din România 
cresc pe măsură ce înaintăm spre ora „zero", in jurul 
căreia vom reauzi de la depărtare cuvintele calde 
gituite de emoție ale simpaticului Cristian Țopescu.

Deci, la noapte, toole televizoarele pe recepție. Mi
cile ecrane ne vor aduce in case atit de așteptatul meci 
România — Anglia din cadrul celei de a IX-a ediții a 
„Cupei Jules Rimei". Spre Guadalajara, oraș ce va intra 
in istoria fotbalului românesc — toate privirile și simpa
tiile noastre.

D. G.

F
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ÎN OPTIMILE „CEPEI ROMÂNIEI"

C. 1.1. Gherla Jiul 1-2, în minutul IZO ■
F

■

După ce Rapid București 
o fost obligată de C.I.L. 
Gherla so poroseoscă „Cu
pa României" Io fotbal, sor
ții ou stabilit co invingătoa- 
reo Grontului sâ-și dispute 
meciul din „optimi" cu echi
pa Jiul Petroșani. Partida 
s-a disputat pe terenul din

17,5517,55

9

o 
o
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Cimpio Turzii și a necesitot
120 de minute pentru o de-
semna o ciștigătoore.

După cum ne-au spus ju-
cătorii Stan și Popescu, ad-
versorii lor ou muncit extra-
ordinar de mult. au
alergat neobosiți 120 de
minute. au creot muilte
foze spectaculoase. iar
portarul o apărat magis-
trol citevo șuturi periculoase 
ale înaintașilor jiuliști. Cei 
caie au deschis scorul au

■

fost petroșănenii. prin Nai
din. dor fotbaliștii de la 
C.I.L. au egalat la o greșea
lă o apărătorilor adverși. La 
capătul celor 90 de minute 
de joc scorul era 1 — 1. In 
prelungiri, ambele echipe 
și-au apărat zestrea, arbitrul 
broșovean G. Pop a închis 
uneori ochii in situații fa
vorabile jiuliștilor și scorul a 
râmos neschimbat pînă 
minutul 120, cînd < 
Gherla era aproape 
cată in sferturile „Cupei Ro
mâniei". Dar... secunda 50 
a minutului 120, o minge 
degojotâ de un apărător de 
la C.I.L. pină la Ion Con
stantin, care a intrat cu ea 
în poartă. După repunerea 
mingii la centru, arbitrul a 
fluierat sfirșitul întîlnirii.

in 
C.I.L. 
colifi-

B

Un meci

s

Spre mulțumirea generală a 
spectatorilor, și nu numai a lor. 
meciul de handbal dintre for
mațiile feminine Jiul Petroșani 
ți Sparta Mediaș, contînd pen
ii j ultima etapă a campiona
tului diviziei B, a fost de un 
b ;n nivel tehnic și s-a încheiat 
cu victoria meritată și deose
bit de prețioasă a gazdelor. In 
intîlnirea de duminică, elevele 
profesorului Eugen Bartha a- 
veau neapărat nevoie de victo
ri'-. O eventuală înfringere. ur
mată de o alta posibilă, in res
tanța de la Sighișoara, le-ar 
f trecut pragul în jos din di- 
x z-a B. Dar ele au învins. Au 
In1, ins pe merit, in urma unei 
evoluții foarte bune, o echipă 
■venită să joace la ci-t'.g, evi- 
tind astfel orice emoții, orice 
m iniști.

In chiar primul minut de joc. 
Sabina Mureșan. care avea să 
jo.i'o foarte bine pină in fi
ri. 1 deschide scorul, dar în mi
nutul următor oaspetele ega
lează prin impetuoasa Hilde 
Maurer. Apoi scorul evoluează 
Sn favoarea medicșencelor c 
5n min. 13 conduc cu 6- 
peste 3 minute — cu 
A:.<; se opresc-, gazdele 
puternică revenire 
li »ș. Sanda Nemeș, 
B rabas restabilesc 
pe., in'-x-stenta tabelă d'
Cai (mare lucru

care 
iar 

7—4. 
au o 

i Lia Bara- 
din nou 
egalitatea

Alte rezultate

PROGRAMUL I I 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități: 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Viața căi
ților 10,10 Curs de limba 
gerihană; 10,30 Vreau să 
știu: 11,05 Muzică ușoară: 
12,00 Scrisori de dragoste pe 
portativ; 12,30 Din cele mai 
îndrăgite melodii populare; 
13,00 Radiojurnal; 13,22 Mu
zică ușoară: 11.00 Caleidos
cop muzical; 15,00 Radio- 
școală; 15,30 Compozitorul 

ii; 1'1,00 Radiojurnal: 
oltenești, cu

18,00 
1805 
18,25

Știința a realizat un draw 
la Cîmpia Turzii

Jiul a cîștigat astfel cu 
un meci greu, in care 
nu a dat tot ceeo ce 
do componenții sâi. 

„sfer- 
consuma in 

opune 
este 
pre-

2-1 
însă 
pot 
Pentru intîlnirea din 
turi", ce se voi
14 iunie, și care vor 
numai divizionore A, 
necesara intensificarea 
gotirii atit individuale cit și 
colective, mai ales că peste 
numai o sâptămînă, în 21 
iunie se va relua returul 
campionatului diviziei A.

In meciul cu C.I.L. Gherla, 
Jiul o utilizat următorii ju
cători : Stan, Mihăilescu, 
Georgescu, Georgevici, Do- 
brescu, Popescu, Cotormani, 
Marinescu, Sandu, Perones- 
cu. Ion Constantin, Libardi, 
Naidin.

G. DINU

■
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Jucînd la Cimpia Turzii. cu 
formația locală Industria sir- 
DH'i, echipa studenților petro- 
șăneni a realizat un valoros re
zultat de egalitate. 0—0. dove
dind că atunci cînd se mobili
zează, cind joacă atent și ho- 
tărît. poate obține rezultate bu
ne. Egalul de la Cimpia Turzii 
a fost posibil datorită jocului 
bun al intregii echipe, dorinței 
tuturor componenților formației 
de a urca dc pe treapta neli
niștitoare din clasament. Punc
tul forte a fost linia de mijloc, 
Tismănaru — Știr, care a func
ționat ca un resort intre apă
rare și atac, cîștigind majori
tatea duelurilor cu perechea 
omonimă a localnicilor. De a- 
semenea, fundașii centrali Tu
dor — Izvernari s-au dovenît 
imbatabili, iar fundașii de mar
gine Ștefănescu — Varhonic au 
evoluat atent, l-au protejat pe 
Marincan, care a apărat foarte 
bine.

In general, jocul a fost plă
cut. corect, fără durități, bene
ficiind și dc un arbitraj sobru, 
obiectiv. Gazdele au încercat să 
se apropie de poarta adversă 
prin pase lungi, in adîncime, 
dar studenții le-au intuit in
tențiile. le-au interceptat ata-

curile. lansîndu-se in contraata
curi periculoase, mai ales pe 
aripi. Din păcate. Făgaș a pier
dut multe ocazii favorabile, iar 
șuturile lui Ionescu și-au gre
șit dc puțin ținta. Și gazdele 
au avut in prima repriză o 
bună ocazie, dar pripeala ata
cantului localnic și intervenția 
oportună a lui Marincan au 
lămurit situația.

Repriza secundă a fost mai 
animată, fazele de poartă au 
fost mai frecvente, in specia) 
la poarta studenților, dar a- 
ce.știa le-au făcut față cu suc
ces. In plus, ei s-au aflat pe 
punctul de a înscrie in. urma 
unei combinații Tismănaru — 
Tonescu — Tugcaru, insă apă
rătorii localnici au intervenit 
salutar. Astfel, jocul s-a în
cheiat cu un scor alb. deose
bit de valoros pentru studenți, 
pentru situația lor precară in 
clasament. Știința a utilizat ur
mătoarea formație : Marincan 
— Ștefănoscu. Izvernari. Tudor. 
Varhonic — Tismănaru. Știr — 
Bălăneanu. Marcu (Tugearu 
min. 75). Ionescu. Făgaș. A ar
bitrat bine o brigadă orădeană. 
avind la centrii pe luliu Erdoș.

in campionatul județean dc 
handbal, echipa Minerul Vulcan 
a pierdut cu 28—19 ’ ~
in favoarea echipei

Preparația Petrila 
penultimul meci din 
natul județean de fotbal la O- 
răștie. cu Energia Deva. Meciul 
s-a terminat la egalitate : 2—2.

Pe terenul din Lonea s-a dis
putat duminică dimineața în- 
tîlniroa dintre Știința Petroșani 
— „U" Craiova, contînd pen
tru campionatul republican al 
juniorilor. Au învins oltenii cu 
1—0.

Divizionara C Minerul Lupeni 
a jucat la Strehaia, cu Pro
gresul. unde a pierdut la un 
scor strins : 1—0.

la Orăștie, 
locale Da-

a susținut 
cainpio-

---- 4.-----
A

In ajutorul 
sinisfrafilor

G. I.

Săptămina trecută, pe tere
nul din Lupeni s-a disputat un 
meci amical de fotbal între e- 
chipele Minerul Lupeni și Ști
ința Petroșani. încasările au 
fost vărsate în contul 2 000 pen
tru ajutorarea sinistraților. In- 
tilnirea a luat sfîrșit cu scorul 
dc 1—0 pentru localnici. Re
vanșa se va disputa miercuri, 
pe terenul din Petrila. încasă
rile vor fi afectate aceluiași 
scop — ajutorarea populației 
din zonele sinistrate.
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C/WIONAEUL
JEDEJEAN

La Lonea, ploaie 
și goluri

Constructorul Lupeni 5-0

acest teren o tabelă de mar
caj !...). In ultimele cinci mi
nute ale primei reprize, Mau
rer ratează o lovitură de la 7 
metri și mai înscrie un gol, 
iar Mureșan stabilește la 9—8 
scorul reprizei prin două go-

HANDBAL
luri consecutive (unul din lo
vitură de la 7 metri).

In repriza secundă oaspetele 
egalează, apoi conduc cu 10—9, 
11—9. 12—11. Ele joacă foarte 
atent, Maurer este mereu pe fa
ză, interceptează cîteva baloa
ne pe care le fructifică im
pecabil. iar Pralea .șutează ne
cruțător, invingînd-o ușor pe 
atenta Alice Tudor. De acum 
gazdele se impun, preiau total 
inițiativa si comportarea foar
te bună a Liei Barabaș. San
dei Nemeș. Sabinei Mureșan a- 
vea să definească victoria gaz
delor la două goluri diferen
ță : 15—13.

A fost un meci plăcut, deo
sebit de dîrz, cu multe faze 
spectaculoase, cu goluri inge
nios ..lucrate", dar si cu foarte 
multe ratări de ambele părți. 
Să amintim d'-ar cele patru lo-

vituri de la 7 metri ratate de 
Maurer 2 și Pralca pentru oas
pete, de Nemeș pentru gazde, 
de numeroasele aruncări în 
bare, de șuturile puternice a- 
părate în extremis de portări- 
țele Irina Tban (Mediaș) și Alice 
Tudor (Petroșani). Formația 
(Vispete. sobră, bine pregătită, 
cu jucătoare talentate, n-a pu
tut menține ritmul pînă în 
final, cînd pelroșănencele s-au 
dezlănțuit, adjudccindu-și victo
ria. De la oaspete am remar
cat pe Maurer, Pralea, Ioan, 
Jiga, iar de la gazde pe Ne
meș, Mure.șan. Barabaș. Tudor, 
Costea (deși n-a înscris nici 
un gol), Bodnar. La Jiul au 
mai jucat. Cătuțoiu. Savin, 
Szolga. Cele 28 de goluri au 
fost realizate de Pralea și 
Maurer cite 5. Jiga și Bogdan 
de la Sparta, Nemeș 5 (3 din 
lovituri de la 7 metri), Mure
șan 5 (2 din lovituri de la 7 
metri), Barabaș 4. Bodnar 1. A 
condus cu competență și obiec
tivitate Mircea Pașec din Cra
iova.

Cu această victorie, indife
rent de rezultatul dc duminică 
din restanța dc la Sighișoara, 
echipa Jiul Petroșani ne
reprezenta în continuare în di
vizia secundă de handbal a 
țării.

Meciul de fotbal dintre Minerul Vulcan 
și Constructorul Lupeni n-a avut istoric. 
Gazdele au atacat in permanență, silindu-i 
pe constructori să se limiteze la o apărare 
supranumerică. disperată. In asemenea con
diții, golul care plutea în aer a întîrziat 
mult. Presați continuu, oaspeții folosesc tot 
felul de mijloace pentru a stăvili atacurile. 
In minutul 24 ei comit henț in careu dar 
arbitrul lasă faza să curgă și scorul rămine 
neschimbat. Ceea ce era inevitabil s-a întîm- 
plat în min. 32. Zagony centrează impecabil, 
o splendidă lovitură de cap a lui Stoenescu 
și gheața a fost spartă. De aici înainte se 
punea doar problema scorului pe care-1 
urcă mereu cei doi Cugereanu. Golul doi este 
înscris în min. 42 de Cugereanu I. printr-un 
șut tras prin surprindere. Cu 2—0 se încheie 
prima repriză.

După pauză presiunea vulcăncn-ilor crește .și 
Cugereanu II înscrie 3 goluri consecutive în 
minutele 63, 85 și 88, ureînd scorul la 5—0.

La juniori. Minerul Vulcan — Construc
torul Lupeni 6—1. Deci tot cinci goluri di
ferență.

Tudor MUCUȚA
corespondent

Penultima etapă a campionatului județean 
de fotbal a programat la Lonea intîlnirea 
dintre Paringul .și Energia Paroșeni. La ca
pătul unui joc in care gazdele au dominat 
copios, victoria le-a revenit cu un scor con
cludent : 8—0. Iureșului năvalnic al loneni- 
lor, oaspeții i-au dat o replică palidă, ra
reori trecînd de mijlocul terenului. Atacul 
loncan a combinat foarte bine, a acționat 
în viteză, pe extreme, perforînd de 8 ori 
poarta energeti.'ionilor din Paroșeni.

Prima repriză s-a desfășurat pe un timp 
frumos. Localnicii iau jocul pe cont pro
priu din primele minute, dar deschid scorul 
de-abia in minutul 15, cind Acs fructifică cu 
capul o pasă de la Cigmăian. Peste 9 minute 
Marton .șutează de la distanță, înscriind al 
doilea gol al echipe; sale. Niță încearcă de 
citeva ori să străpungă apărarea gazdelor 
dar de unul singur nu reușește. Cei care în
scriu sînt tot lonenii, în min. 34, prin același 
Acs. pentru ca după 6 minute Dumitrescu 
să ridice scorul la 4—0. cu care se termină 
prima repriză.

Partea a doua a jocului are aceeași des
fășurare. Cu toate încercările oaspeților de a 
opri majorarea scorului, mingea mai po
posește de patru ori in poarta lor. Ploaia 
de goluri este însoțită de ploaia naturală 
care îngreunează **----------
..Porția" de patru 
este administrată 
(min. 68), Bucși 
Bucși (min. 80).

Cu scorul de 8—0 pentru Paringul Lonea 
ș-a încheiat o partidă care s-a desfășurat 
intr-o singură direcție : spre poarta Energiei 
Paroșeni. Brigada de arbitri, avind la cen
tru pe Ștefan Mareș, a condus foarte bine.

Nicolae POPA 
corespondent

mult desfășurarea jocului, 
goluri din repriza a doua 
oaspeților de către David 
(min. 72), Acs (min. 75,
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Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremierâ. 
Buletin de știri.
Ex-Terra '70.
Ce știm și ce nu știm 
despre om.

18.50 Antologie corală.
19,20 1 001 de seri. La con

cursul de frumusețe
19,30 Telejurnalul de seara. 
22.00 Reportaj Tv. - Memo

ria Romei - film de 
Octavian Paler.

22,25 Studio dans — balet 
pe muzică de compo
zitori români.

22.40 Telejurnalul de noap
te.

23,10 Prietenii cintecului.
23.40 Telesport.
23.50 Campionatul mondial 

de fotbal. ROMANIA 
- ANGLIA. Transmi
sie directă de la 
Guadalajara. Comen
tator Cristian Țopescu.

ctniec 10.30 Consul
tație juridică; 17,05 Antena 
tineretului; 17,30 Soliști .și or
chestre de muzică populară; 
18,03 Știință, tehnică, fante
zie; 18,30 Muzică ușoară; 
19,00 Gazeta radio; 19.30 Mu
zică dc estradă; 20,05 Tableta 
de seară: 20,10 Muzică popu
lară; 20,20 Argheziană; 20.25 
Melodii de pretutindeni; 21.00 
Istoria ideilor: 21,20 Muzică 
ușoară: 21,30 Moment poeți- ; 
21,35 Solista serii — Frida 
Boccara; 22,00 Radiojurnal: 
22,20 Sport; 22,30 Pentru 
magnetofonul dv.; 23,00 Con
cert de muzică ușoară: 0.03 
—5,00 Estrada nocturnă.

traatacuri periculoase reduc din 
handicap prin Mar'ock : 1—2. 
Parcă vlăguiți. jucătorii ma
ghiari nu pot replica pe mă
sura posibilităților lor. Și Kahn 
restabilește echilibrul pe tabela 
de marcaj: 2—2. Cu speranța 
in suflet, jucătorii vest-germani 
sini de nerecunoscut și asal
tează cu o prospețime nebă
nuită poarta lui Grosics. In 
min. 84, același Kahn aduce 
conducerea pentru echipa sa : 
3—2. Deși maghiarii aruncă în 
luptă ultimele resurse, ei nu 
reușesc să marcheze decit din 
ofsaid. Și astfel se termină a 
cincea ediție a Cupei, care a 
dat un cîștigător neașteptat. 
Dar... balonul este rotund și 
noi surprize, care fac de altfel 
farmecul 
înceta să 
itor.

trecuserăm de Grecia în am
bele meciuri (2—1 și 3—0).

Turneul final este dominat cu 
autoritate de Brazilia care, du
pă ce a ratat finala din 1950 
de pe Maracana. s-a prezentat 
de astă dată cu o echipă ex
cepțional de bine sudată, în 
care spiritul colectiv domina 
marile individualități. Avind in 
formație adevărați artiști, în
tre care excepționalul dirijor 
Didi, apoi Garincha și celebrul 
Fele, care dc atunci avea să se 
afirme ca cel mai bun jucă
tor al tuturor timpurilor, an
trenorul Vicente Feola a lansat 
o tactică nouă (4—2—4), care 
i-a permis să impună nedisci
plinatei echipe a Braziliei să 
joace mai intîi colectiv și apoi 
individual. Și după ce trece in 
semifinală de Franța (5—2), ea 
învinge in final, într-o manie
ră magistrală. Suedia cu ace
lași scor. Și astfel mult rivnita 
Cupă a luat drumul Braziliei, 
unde a fost întimpinată cu un 
entuziasm de nedescris. Pe 
străzile principalelor orașe s-a 
dansat toată noaptea in rit
mul îndrăcit al Sambei și al 
Calypso-ului, pentru a se săr
bători marele eveniment. A 
doua zi. Congresul brazilian a 
votat o lege prin care se acor
da tuturor jucătorilor cele mai 
mari decorații, hotărind totoda
tă ridicarea statuilor lor în mă
rime naturală in fața templu
lui fotbalului din Brazilia — 
Maracana.

Desfășurarea turneului poartă 
de la început pecetea prezenței 
prodigioasei formații maghiare, 
acea echipă de „aur" care de 
cîțiva ani polarizase asupra sa 
atenția lumii fotbalistice. După 
ciștigarea Turneului Olimpic 
din 1952 și victoriile de răsunet 
obținute in fața Angliei (G—3 
pe Wembley și 7—1 pe Nep- 
stadion), echipa Ungariei se 
prezenta in Elveția ca primă 
favorită a campionatului. Atin- 
gînd aproape perfecțiunea, for
mația maghiară, ca o adevărată 
mașină de jucat fotbal, confir
mă din serii înalta sa clasă, 
surclasind R. F. a Germaniei 
(8—3), Coreea de sud (9—0) și 
Turcia (7—1). Ea învinge apoi 
Brazilia cu 4—2 și în semifi
nale Uruguayul cu același îscor, 
după două' din cele mai epui
zante meciuri ale turneului. In 
cealaltă semifinală echipa 
R.F.G. avea să înceapă seria 
surprizelor, invingind redutabi
la formație a Austriei cu 
scor incredibil : 6—1.

Finala are Ioc Ia Berna 
nimeni nu se mai îndoiește

un

Dumitru GHEONEA

Alexandru Cotormani, com
ponent de bază al echipei 
Jiul, se „antrenează" indivi
dual pentru sesiunea de exa
mene de la I.M.P., al cărei 
start a fost dat ieri. Pilu șf. 
că-i mai greu decit pe gazon.

Și 
de 

noua câștigătoare a Cupei Jules 
Kinict. începutul meciului con
firmă, de altfel, aceste presu
puneri căci in minutul 6 Pus
kas deschide scorul, iar după 
2 minute Czibor majorează a- 
vantajul echipei sale la 2—0. 
Dar cu o energie puțin comu
nă, vest-germanii renasc, ca pa

acestui joc, nu vor 
Se producă și in vi-

1958 :
jucătorii Cariocas

Marii actori —

în
un
se

Ediția a Vl-a a campionate
lor mondiale, desfășurată 
Suedia, la care participă 
număr record de țări (49)
remarcă de la început prin 
două noutăți : revenirea Argen
tinei între țările „combatante", 
după o absență de 24 de ani, 
și prezența la starlul marii 
competiții a echipei U.K.S.S.

Ca și in ediția precedentă, 
România nu poate trece de 
preliminarii, fiind învinsă in 
meciul decisiv la Belgrad de 
Iugoslavia cu 2—0 (la București 
scorul fusese egal 1—1), deși (V. urina)

lactate
Petroșani

vinde
ÎNGHEȚATĂ

în orice anotimp
Prin conținutul bogat în 

ÎNGHEȚATA este un produs 
organismului elemente nutritive și un important număr 
de calorii, atît de necesare in orice anotimp.

Conținutul ridicat in vitamine (A-pD), in săruri orga
nice, in special de calciu și de fosfor, in proteine (din 
lapte și smintină) mărește valoarea nutritivă a inahețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 
GUSTOS, RĂCORITOR, FORTIFIANT !

proteine, zaharuri și grăsimi 
alimentar valoros, furnizînd

talie însă consumatori, la curățenia orașului I Nu 
aruncați ambalajul înghețatei la întîmplare, ci folosiți 
coșurile destinate acestui scop instalate pe străzi in 
imediata apropiere a tonetelor de vinzare a înghețatei.

/VW*
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AJUTOARE
DIN STRĂINĂ1ATE PENTRU

POPULAȚIA DIN ZONELE
CALAMITATE

VIATA INTERNAȚIONALĂ
Administrația comunală a Ro- 

nici a donat 3 milioane lire 
italiene pentru fondul de aju
torare a zonelor calamitate din 
Vara noastră.

O
Municipalitatea provinciei Ro- 

vigo — Italia — a donat 1 mi
lion lire italiene.

O
Crucea Roșie din Danemarca 

a comunicat o donație de 18,8 
tone semințe de legume și zar
zavaturi diferite, in valoare de 
circa 200 000 coroane daneze.

O
Societatea ..Caritas" din Aus

tria a făcut o nouă donație de 
20 tone îmbrăcăminte, medica
mente, saltele, pleduri și pa
turi.

O
Uniunea cooperativelor „Mi- 

gros“ din Elveția a donat 3 va
goane cu orez.

Asociația „Secours adventiste* 
din Paris a oferit un nou aju
tor de 9 tone, constînd în lapte 
praf, orez, zahăr, paste făinoase.

O
O altă asociație din Paris, 

.,Petits freres des pauvres**, a 
donat 52 colete cu îmbrăcă
minte.

O
Din Iran firma ..Board Co.“ 

a donat pentru ajutorarea zo
nelor calamitate 1 000 dolari, 
firma „Taie" — 76 500 riali, 
iar firma -Teherani" — 4 000 
perechi ciorapi.

O
Firmele „Hristos Economu" 

și ..Theodor Panfinas" — am
bele din Grecia — au donat : 
prima 2 000 dolari, iar cealaltă 
400 dolari.

O
O sorie de firme italiene și-au 

anunțat, de asemenea, contri
buția la opera de înlăturare a 
urmărilor inundațiilor din țara 
noastră. In acest scop firma 
„Fast" a donat 500 000 lire ita
liene. firma „Simp* — 300 000 
lire italiene, firma „Publiturist"
— 100 000 lire italiene. Alte fir
me italiene au totalizat o do
nație de 410 000 lire italiene.

Pentru ajutorarea populației 
sinistrate au mai trimis firma 
„Eni* — 2 000 pături, firma 
.Pirelli" — 10 bărci pneuma
tice. 50 impermeabile. 50 cos
tume de haine, 270 perechi de 
cizme din cauciuc, 376 perechi 
de pantofi, firma „Butangaz"
— 500 reșouri aragaz și butelii.

O
Firma „Etablissements et 

Jaeger" din Levallois Perret 
(Franța) a donat 10 000 franci 
pentru ajutorarea localităților 
calamitate.

O
Din Suedia au anunțat do

nații, cu aceeași destinație, fir
mele „Alfa Laval" — 10 000 co
roane suedeze, „Broderna Bor- 
jesson" — 5 000 coroane, „Kalle 
Regulator" — 500 coroane sue
deze.

O
Firma „Anex" din S.U.A. a 

oferit 1 200 lăzi cu alimente 
pentru copii, iar firma „Acxe 
Pet Products Corporation" din 
aceeași țară — 100 dolari.

TURNURI, SUPERMARCHEES, HALE... (I)
Tradiție sau modernism ? Di

lema orientării urbanismului 
confruntă pasionant opinia pu
blică franceză in căutarea u- 
nor transformări accelerate, so
licitate de dinamica vieții con
temporane. Castelele medievale 
de pe Loara sau catedrala din 
Rouen, cu turnurile în stil go
tic orientate semeț spre cer, au 
lăsat posterității mărturiile u- 
nei epoci apuse. Oricît le ad
mirăm. .și ele constituie neîn
doielnic obiective turistice ca
re lasă o impresie de neșters, 
nici unui arhitect nu-i trece 
prin minte să le imite. Preocu
pările sint legate de conserva
rea vestigiilor reprezentative ale 
trecutului și adaptarea orașe
lor la ritmul ultimelor decenii 
ale secolului al XX-lea. La 
Rouen locul unde a fost exe
cutată Jeanne d'Arc este mo
dest marcat în spatele pieței o- 
rașului. iar casele vechi cu fi
guri geometrice din preajma 
catedralei trezesc nedumerirea 
cind constați că mai sînt lo
cuite. in timp ce in orășelul- 
satelit Sotteville pot fi înregis
trate confruntările diferitelor 
concepții arhitectonice ultramo
derne. Este cît se poate de fi
resc ca astăzi să se discute 
despre funcționalitatea celui 
mai modern cartier parizian 
„Defense*. înălțat înaintea lo
cului de întîlnire al Senei cu 
capitala, și să se exprime te
meri că in anii necesari pen
tru desăvirșirea ansamblului 
există riscul că va apare... în
vechit. Se ia în considerare am
plasarea „supermarche*-uritor. 
astfel incit să atragă suficienti 
cumpărători pentru asigurarea 
rentabilității}- este demn de re

Ambasadorul Norvegiei la 
București, cu reședința la Pra- 
ga. Thor Brodtlcorb, a donat 
100 dolari.

O
Prof. dr. Paul Laugier din 

Geneva a donat 500 franci el
vețieni, iar Sergio Vieira de 
Meilo, tot din Elveția — 100 
franci elvețieni.

O
Președinta „Casei romane" 

din Brazilia, Vana Piraccini 
Duchiade, a făcut o donație de 
1 000 franci francezi.

O
Domnișoara A. Foessel, din 

orașul Mulhouse (Franța), a tri
mis ca ajutor pentru sinistrați, 
9 colete cu îmbrăcăminte.

O
Diverși cetățeni francezi au 

făcut o donație constînd in 
12 880 franci și colete cu îm
brăcăminte.

O
Constantin Berbec, om de a- 

faccri din Paris, a venit în 
sprijinul populației sinistrate, 
dăruind 100 perechi de cizme 
pentru copii și 50 pardesie.

L. Hollingsvvort din Iran a 
donat 500 dolari.

O
Mai mul ți cetățeni suedezi 

au oferit 2 914 coroane suede
ze, pentru recuperarea pagube
lor produse de inundații.

O
Protopopul Moraru din De

troit (S.U.A.) a făcut o donație 
de 1 000 dolari.

Tot din S.U.A., Vladimir și 
Maria Suciu au oferit 200 do
lari, iar Alexandru Romanos 
— 50 dolari.

★

Cîntăreața italiană de origine 
română, Virginia Zeani, a făcut 
o nouă donație de 1 000 dolari.

O
Actrița de origine română 

Elvira Popescu, a donat 2 000 
franci francezi.

O
La fondul dc ajutorare a zo

nelor calamitate au mai contri
buit cetățeanul francez de origi
ne română Alexandru Teodores- 
cu cu 1 000 dolari, iar Evanghe- 
lița Apostoliu, dc origine româ
nă din Franța, a donat îmbrăcă
minte și 100 franci francezi.

O
Diverși cetățeni de origine 

română din Italia au anunțat o 
donație de 638 000 lire italiene 
și 100 dolari.

De asemenea, cetățenii italieni 
Chircu, Paulone. Ricordini și 
alții, originari din România, au 
contribuit la fondul de ajuto
rare a zonelor calamitate cu 
medicamente în valoare de cir
ca 4 000 dolari.

Din Norvegia, cetățenii de o- 
rigine română Gheorghe Stan 
și Georg Schwartz, au donat 
1 000 coroane norvegiene și, 
respectiv, 100 articole de îm
brăcăminte.

(Agerpres)

ținut că pentru construirea a- 
cestor magazine gigant cu pre
țuri fixe sint adeseori achizițio
nate teienuri cu clădiri cu mai 
multe etaje pentru a fi demo
late. L. inaugurarea unei piețe 
suprad pensionate, la Marsilia, 
s-a af rinat că s-a luat in con
siderare perspectiva de dezvol
tare a orașului. Experiența pa- 
rizii .ă cu „Parly-2" a trezit un 
intt.es deosebit : intr-un cartier 
absolut nou, a fost construit 
un ansamblu comercial care 
d< pășește ca dimensiune citeva 
„supermarchees" laolaltă. încer
carea de a lansa într-un ase
menea conglomerat exact ceea 
ce înghite publicul în perime
trul comercial tradițional din 
centru a fost considerată ca un 
succes numai după cîteva luni 
de funcționare.

Se calculează cu înfrigurare 
cite „centuri" ar trebui tăiate 
pentru a degaja accesul auto
mobilelor în Paris și, cind se 
constată că numărul „bulevar
delor exterioare” ar trebui să 
ajungă la 50, se renunță repede 
la această idee ca la un vis 
urit; nimeni nu îndrăznește sâ 
se gindească să ciuruie tot ce 
ar fi mai falnic și să sacrifice 
„orașul-lumină".

...„Parizienilor nu le plac tur
nurile", îmi spunea un amic, 
in timp ce îmi explica „inven- 
tabilitatea" ca televiziunea să 
aibă un emițător înalt de 200 
m pe colinele Montmartre. „E- 
xistă insă excepții...", am încer
cat să replic. „N-ai ce face... 
cu turnurile catedralei Notre- 
Dame ne-am obișnuit de peste 
șapte secole, iar cel construit 
de Eiffel a devenit un fel de 
emblemă a capitalei, după ce

Luptele din Cambodgia 
și Vietnamul de sud

După un puternic atac de 
artilerie, forțele de rezistență 
populară din Cambodgia au 
ocupat joi orașul Setbo, situat 
la 15 km de Pnom Penh. Asal
tul asupra localității amintite 
a fost precedat de o concen
trare masivă de unități ale for
țelor populare de rezistență. 
Corespondentul agenției U.P.l. 
transmite ca în zorii zilei de 
joi unități ale forțelor patriotice 
din Cambodgia au lansat un 
puternic atac si asupra orașu
lui Kompong Thorn. Reprezen
tanți ai administrației dc la 
Pnom Penh au recunoscut că 
in decursul ultimelor zile în 
jurul acestei localități s-au des. 
fășurat lupte violente și că 
trupele qeneralului Lon Noi au 
suferit pierderi. In restul re
giunilor din Cambodgia, tru
pele regimului Lon Noi. susți
nute de unități ale armatei 
americano—saigonezo—tailande- 
ze, sînt supuse unor atacuri 
de hărțuire, mai ales în zona 
operațiunilor militare din regiu
nile fluviului Mekong.

In Vietnamul de sud. rela
tează corespondentul agenției 
France Presse, detașamente ale 
guvernului revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietnamului

Un deturnăior pretențios
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

— O încercare de deturnare a 
unui avion, reușita în parte, a 
avut loc joi după-amiază în 
Statele Unite — operația re- 
marcindu-se in special prin 
uriașa sumă pretinsă de atenta
tor.

Un avion „Boeing-727" al 
companiei „TWA", aflat în zbor 
de la Phoenix (Arizona) spre 
St. Louis (Missouri), a fost de
turnat spre unul din aeropor
turile Washingtonului, unde 
atentatorul, Arthur Barkley, din 
Phoenix, a pretins nici mai 
mult nici mai puțin, decît 
100 milioane dolari pentru a 
nu face uz de arma sa împo

a fost simbolul Expoziției uni
versale de la sfîrșitul secolului 
trecut".

Viitorul turn al O.R.T.F. de la 
Maine-Montmartre a fost așa
dar unanim acceptat și chiar 
din momentul punerii pietrei 
fundamentale s-a întrevăzut că 
cl va fi una din „minunile" 
Parisului modern, cu o cupolă 
rotativă, de unde, in puținele 
zile senine ale anotimpurilor 
pariziene, pot fi zărite cartie
rele îndepărtate: dar va fi oare 
percutat stratul dens care po
luează atmosfera cu impuritățile 
de cărbune și benzină arsă în 
marea aglomerație ? In schimb, 
silueta de 92 m a Facultății 
de științe care străpunge „ini
ma" orașului, în locul fostelor 
Hale de vinuri de pe malul Se
nei la doi pași dc insula Saint- 
Louis. a trezit o dispută apri
gă. In urmă cu cîțiva ani, cind 
facultatea de litere a fost mu
tată la Nanterre, unde aviația 
renunțase la o serie de pavi
lioane, rectorul Marc Zamanski 
preconizase înălțarea unui turn 
ca o completare a impunătoa
rei clădiri universitare. După 
edificare, pentru a se „salva" 
fațada dinspre Sena, s-a făcut 
apel la arhitectul Edouard Al
bert, urmînd ca mozaicul ex
terior să aparțină lui Braque, 
dar amîndoi realizatorii au mu
rit fără să-și termine opera. A- 
vizul Ministerului pentru Pro
blemele Culturale, preocupat de 
grandoarea cetății universitare, 
a fost contestat de numeroase 
grupuri de studenți; iar faptul 
că ministrul lucrărilor publice 
și-a dat consimțămîntul abia 
anul acesta, după ce construcția 
începuse încă din 1961, a în

de sud și-au intensificat bom
bardamentele asupra obiective
lor și pozițiilor militare ameri- 
cano-saigoneze. Dintre cele 71 
de obiective atacate cu rachete 
și mortiere în noaptea de mier
curi spre joi citeva au fost ca
lificate de comandamentul cor
pului expediționar american ca 
fiind importante.

Un purtător militar de ciiyînt 
al comandamentului american a 
anunțat joi că pierderile sufe
rite de trupele americane în 
ultima săptămînă sînt cele.mai 
ridicate din mai 1969; în pe
rioada respectivă au fost uciși 
165 soldați americani, iar 757 
au fost răniți.

O

In informațiile transmise din 
Saigon, agențiile de presă re
latează că o delegație sud- 
vietnameză condusă de Nguyen
Kao Ky, a sosit joi la Pnom 
Penh. Se apreciază că Ky va
examina cu Lon Noi posibilită
țile unei mai strînse coordo
nări a acțiunilor militare împo
triva forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud și Cambod
gia.

triva pasagerilor și a echipaju
lui. El s-a mulțumit însă mo
mentan cu 100 000 de dolari, 
remiși de reprezentanții com
paniei „TWA", și a forțat echi
pajul să plece cu cei 50 de 
călători la bord într-o direcție 
necunoscută. în mai puțin de 
o oră, avionul a revenit însă 
la Washington, Barkley cerînd 
de data aceasta un „supliment" 
de... 900 000 dolari, doleanță pe 
care o motiva prin faptul că 
se considera nedreptățit de 
fiscul american. In plus, pre
ciza că dorește bancnote de 
valori mici.

La înapoiere însă, lucrurile 
s-au precipitat, scăpînd de sub 
„controlul" lui Barkley. Agenți 

tețit protestele contra „turnului 
Zam", cum a fost denumit în 
derâdere, după numele rectoru
lui respectiv. Intre timp, .„stra- ‘ 
niul patrat" s-a înălțat spre 
cerul Parisului, îmbogățindu-1 
cu un heliport, de unde s-ar 
putea stabili o legătură rapidă 
cu aeroportul Orly. Această 
idee înfricoșează însă pe cei 
ce au de suferit din pricina 
zgomotului orașului.

Acum drumul spre moderna 
..pistă aeriană" cunoaște, ca 
toate căile de acces, anumite 
inconveniente legate de fluxul 
circulației. In direcția aeropor
tului Orly, la Rungis, au fost’ 
mutate halele pariziene, consi
derate ca cele mai moderne 
din Europa, unde se desfac 1,5 
milioane tone marfă anual, dar 
depărtarea de capitală consti
tuie un impediment pentru a 
insufla „viața nocturnă" a fos
telor hale noilor construcții din 
sticlă și beton. S-a convenit 
chiar ca tranzacțiile să, se e- 
fcctueze ziua, ceea ce •'consti
tuie o înlesnire pentru cei 
12 000 de vînzători și negustori 
care lucrează nopțile de ani și 
ani de zile.

Pe dc altă parte, după mai 
bine dc un deceniu de eînd s-a 
hotărît mutarea halelor din 
centrul orașului la Rungis, noua 
destinație a vechilor „pîntece", 
construite sub Napoleon III de 
arhitectul Baltard, nu ește încă 
definitiv tranșată. Irtiagineâ 
dughenelor închise în marea 
lor majoritate și culoarelor a- 
coperito în care nu mai răsună 
ecoul strigătelor vânzătorilor dă 
cartierului un aer trist... Ha
lele vechi deveniseră anacroni

CIPRU : In capitala Repu
blicii Cipru — Nicosia, a a- 
vut loc o demonstrație de 
protest împotriva agresiunii 
S.U.A. în Asia de sud-est.

In foto : Demonstranți pe 
una din străzile Nicosiei.

întrevederile 
delegației 

Camerei de Comerț 
a R. S. România 

cu autoritățile 
irakiene

BAGDAD 5 (Agerpres). — 
în cadrul vizitei oficiale între
prinse în Irak, delegația Came
rei de Comerț a R. S. Româ
nia, condusă de Victor lones- 
cu, președintele Camerei, a avut 
întrevederi cu oficialitățile ira
kiene. Convorbirile s-au refe
rit la cooperarea dintre Româ
nia și Irak în domeniul indus
triei și al petrolului.

Totodată, membrii delegației 
au vizitat orașele Kirkuk și 
Sulaimaniah, situate in nordul 
țării, unde au conferit cu auto
ritățile locale în legătură cu 
posibilitățile existente pentru 
lărgirea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

ai F.B.l. au blocat pista la ca
pătul căreia fuseseră plasați 
drept momeală 100 de saci bur
dușiți cu hîrtie și au tras în 
pneurile avionului. Atentatorul, 
pus in situația de a parlamen
ta pentru eliberarea pistei, de 
a supraveghea pasagerii și e- 
chipajul și de a controla adu
cerea „banilor" în avion, n-a 
mai putut face față împrejură
rilor. In timp ce unii pasageri 
evadau prin ușile de salvare 
acționate pneumatic, agenții 
au intervenit. în scurta luptă 
care a urmat, unul din pilot! 
a fost rănit la stomac, iar 
Barkley, rănit ușoar, a sfirșit 
prin a fi arestat.

ce o dată cu .dezvoltarea Pari
sului din a doua jumătate a se
colului nostru și considerentele 
„nostalgice" nu puteau justifica 
menținerea lor. Delectarea tu
riștilor. care, după petreceri, 
veneau să guste celebra supă 
de ceapă, pătrunsese adine in 
tradițiile pariziene nocturne, 
dar acest amănunt pitoresc nu 
constituia o scuză pentru păs
trarea vechilor hale înălțate pe 
vremea cind capitala Franței 
număra doar o cincime din 
populația actuală. Printre in
convenientele apărute în ulti
mii ani de existența halelor a 
fost și acela că, în fiecare 
noapte, mii de camioane de 
aprovizionare strangulau circu
lația pe o imensă rază cen
trală. Gazde primitoare ale 
unor prestigioase expoziții, ha
lele părăsite și-au găsit o nouă 
vocație. înclinația spre expo
ziții este completată cu deschi
derea in locul tarabelor de o- 
dinioară a micilor „boutiques" 
cu curiozități. Cind pătrundeai 
în incinta halelor, la salonul 
de anul trecut al anticarilor, 
uitai repede că prezentarea a- 
titor opere de artă are loc 
exact acolo unde pină nu de 
mult se vindea carne, brînză, 
pește, zarzavaturi; și, dacă din 
exterior ți se parc că mai 
persistă înlr-adevăr miasmele 
pieței de odinioară, in sălile 
interioare nu sesizezi nici o di
ferență între așezarea în spa
țiu a exponatelor și rinduiala 
altor manifestări asemănătoare 
organizate în veritabile săli de 
expoziție.

Z. FLOREA

(Va urma) W

în B. P. 0. tonă
PHENIAN 5. — Trimisul spe

cial Ion Fîntînaru transmite: 
Vineri, delegația Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului dc 
Stat ale Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, care se afla înlr-o vizită 
în R. P. D. Coreeană, a sosit 
în orașul Wonsan, reședința 
regiunii Kanwon. La sosire, de
legația a fost întîmpinată de 
Kim Tu Sun. secretarul Comite
tului de partid al regiunii, 
Ghai long ion, președintele Co
mitetului Popular, de reprezen
tanți ai organelor do partid și

Zborul navei „Soiuz-9“
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

Ziua obișnuită de lucru în 
Cosmos a echipajului navei 
„Soiuz-9" a durat 16 ore. An
drian Nikolaev și Vitali Se- 
vastianov au îndeplinit, în 
conformitate cu programul 
stabilit, experimente tehnice 
și medicale, au luat masa, 
s-au odihnit Și au executat

Mișcări revendicative 
în italia

ROMA 5 (Agerpres). — Joi 
după-amiază au început o nouă 
grevă tipografii de la imprime
riile ziarelor italiene. în ulti
mele săptămîni, tipografii au 
declarat mai multe greve, in 
semn de protest împotriva re
fuzului organizațiilor patronale 
și al federației editorilor de 
ziare de a satisface revendică
rile prezentate de sindicate cu 
prilejul tratativelor pentru în
noirea contractelor colective. 
Greviștilor li s-au alăturat și

• Consiliul Comandamenlu. 
lui Revoluției Sudaneze a hotă
rît confiscarea bunurilor apar- 
ținînd unui număr de 17 so
cietăți care își desfășoară acti
vitatea in Sudan. Printre aceste 
firme se află „Bittar Company", 
„African Oil Company" și alte 
societăți de export-import.

După cum s-a anunțat li 
Khartum, această măsură a fost 
luată deoarece companiile res
pective nu au acționat --în con
formitate cu interesele statului 
sudanez.

Pe de altă parte, a fost na
ționalizată uzina de ciment a 
societății „Portland", urmînd ca 
acestei firme să i se acorde 
compensațiile prevăzute de le
gea naționalizărilor, adoptată 
în luna mai.

• Banca Franței a făcut cu
noscut că rezervele sale de 
aur și valută străină corespun
deau la sfîrșitul lunii mai unui 
total de 21,339 miliarde de 
franci (3,841 miliarde dolari).

<£>

<£>

NEW YORK 5 (Agerpres). — Un număr de 43 (aureați 
ai Premiului Nobel in diferite discipline (aproape trei pă
trimi din laureații din Statele Unite) au cerut președintelui 
Nixon să pună capăt urgent războiului din Indochina. In
tr-o scrisoare adresată președintelui, oamenii de știință a- 
mericani își exprimă părerea că „prosperitatea națiunii 
americane depinde de dezangajarea rapidă din războiul din 
Asia de sud-est".

• în cadrul „săptămînii fes
tive a cărții", la Budapesta s-a 
deschis un stand al cărții ro
mânești, organizat de Centrala 
cărții din România. Sînt pre
zente cu lucrări în limbile româ
nă și maghiară editurile „Mihai 
Eminescu", „Minerva", „Dacia", 
„Krilerion", „Meridiane" șl 
altele. 

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani 40 369

de stat și ai organizațiilor de 
masă. Delegația este însoțită 
de Pak Sen Cor, membru al 
Prezidiului Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Corcea, vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri.

Delegația a vizitat orașul, cu 
frumoasele sale faleze, așezat 
pe malul Mării de Răsărit. 
Orașul este un important cen
tru economic, social, cultural 
și turistic. El a cunoscut o am
plă dezvoltare în anii puterii 
populare.

După-amiază delegația a vizi
tat uzina de material rulant 
„4 Iunie" care produce întreaga 
cantitate de vagoane necesară 
economiei naționale.

exerciții fizice, relevă agen
ția TĂSS.

La ora 12,53 (ora Bucurcș- 
tiului) a început prima emi
sie radio a celei de-a 5-a zile 
de zbor. Comandantul navei 
a raportat că echipajul s,-a 
odihnit bine.

Zborul navei cosmice „So
iuz-9" continuă.

lucrătorii uneia dintre cele două 
agenții de presă italiene. Dato
rită faptului că editorii au fost 
luafi prin surprindere de gre
va tipografilor, apariția ziare
lor de seară a fost întirziată.

Pe de altă parte, profesorii 
și învățătorii din întreaga Ita
lie au anunțat că nu vor mai 
participa la examenele de sfîr- 
șit de an și nu vor încheia 
cursurile in cazul în care nu 
Ie vor fi satisfăcute revendică
rile.

CURT
• Poliția din Cordoba (Ar

gentina) întărită cu un deta
șament special sosit de la 
Buenos Aires, a atacat joi pe 
muncitorii care au ocupat cele 
trei fabrici de automobile din 
localitate pentru a-și susține 
revendicările profesionale. Id 
timpul cocnirilor, politia a fo
losit grenade lacrimogene și 
bastoane de cauciuc. Potrivit 
agenției A.P., numeroși munci
tori au fost răniți. S-au operat 
arestări.

După mai multe ere de cioc
niri, politia a reușit să-i eva
cueze din incintele fabricilor pe 
cei aproape 12 000 de munci
tori.

• Camera Reprezentanților 
a aprobat cu 236 de voturi con
tra 127 cererea Administrației
de a permite ridicarea plafonu
lui datoriei publice a S.U.A. la
395 de miliarde de 
Pînă acum, plafonul 
publice atingea 377 
dolari.

dolari, 
datoriei 
miliarde

• In zonele calamitate de pe 
malul Someșului, în porțiunea 
care trece pe teritoriul R. P. 
Ungare, s-a încheiat în linii 
mari reîntoarcerea populației 
în satele evacuate.

Au fost luate măsuri în ve
derea ajutorării sinistratilor, 
locuințele cărora au avut do 
suferit dc pe urma calamități
lor.

MEXIC

(Urmare clin pag. I)

PUEBLA
Italia — Uruguay

Un meci interesant se 
anunță cel dintre reprezen
tativele Uruguayului și Ita
liei, programat la Puebla in 
cadrul grupei a Il-a. Lipsit 
de aportul căpitanului său 
Pedro Rocha, Uruguayul por
nește handicapat în acest 
joc decisiv în care victoria 
aduce automat calificarea în 
„sferturile" de finală. Opti
mismul și liniștea au revenit 
în sinul delegației italiene 
după victoria asupra echipei 
Suediei. Antrenorul Valcareg- 
gi va opera o singură schim
bare, introducîndu-1 în forma
ție pe Rivera în locul lui 
Mazzola, conform unei hotă- 
rîri anterioare de a face să 
joace alternativ cele două 
vedete ale atacului. La uru- 
guayeni se prevede înlocui
rea lui Losada cu Morales 
no aripa dreaptă.

LEON
Peru — Maroc

La Leon, în grupa a 4-a, 
echipa Perului dispută, de 
asemenea, meciul boturilor 
cu revelația turneului, selec
ționata Marocului. Antreno
rul Didi are însă cîteva pro
bleme de rezolvat. Extrema 
Gallardo are o contuzie la 
piciorul drept, iar mijlocașul 
Challe este și el ușor acci
dentat. Iugoslavul Vidinici, 
antrenorul formației maroca
ne, nu intenționează să schim
be „11 "-le care a pus la . 
grea încercare selecționata ; 
R. F. a Germaniei.

CIUDAD DE MEXICO
U.R.S.S. — Belgia

In sfîrșit pe stadionul 
„Azteca" din capitala me
xicană echipele U.R.S.S. șl 
Belgiei sînt chemate la un 
examen care ar putea oferi 
o imaqine mai clară a po
tențialului de joc al celor 
două formații. Jucătorii bel
gieni posedă o linie de atac ; 
cu buni trăqători la poartă 
ca Van Himct si Van Moer. 
Apărarea este însă ceva mai ; 
fragilă și chiar în meciul cu 
Salvadorul, spre sfîrșitul par- j 
tidei jucătorii belgieni au 
resimțit serios efectele altitu- ; 
dinii. In ceea ce-i privește 
pe sovietici, aceștia cunosc, ? 
de asemenea, rigorile căldu
rii și altitudinii capitalei me
xicane. Fată de meciul cu 1 
formația Mexicului se preve- ,j 
de introducerea a doi jucă- J 
lori de certă valoare: Afonin , 
și Hurtilava, care pot aduce i 
un plus de vitalitate echipei ! 
sovietice. Comentatorii acordă ■ 
prima șansă selecționatei 
U.R.S.S.. fără a elimina total 
posibilitatea ”noi surprize.

★
Intr-un comunicat publicat 

de Federația internațională de 
fotbal se arată: dacă Brazi- i 
lia, Italia sau Uruguayul vor 
cuceri anul acesta „Cupa 
Jules Rimet" (statueta de aur 
ce se oferă începînd din anul 
1930), trofeul va aparține de
finitiv uneia din aceste echi
pe care l-au mai cîștigat an
terior de două ori. In acest 
caz va fi necesară crearea 
unui nou trofeu. La F.I.F.A. • 
au fost primite în acest sens ; 
numeroase propuneri; Primele j 
au venit din partea gazdelor 
actualului turneu, care au 
propus ca noul trofeu să 
poarte numele de ..Mexico".

intt.es

