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constructorilor de obiective social-culturale e 
zeci și zeci de blocuri înălțate, prin lucrări

Primul examen,

Interviu realizat de
Ion MĂRGINEANU

?i 
științei

Din datele centralizate la Casa de Economii și Consem- 
națiuni, rezultă că la 8 iunie depunerile pe întreaga țară, Ia 
contul C.E.C. 2 000 se ridicau la suma de 58 051 000 lei.

(Agerpres)

Ing. Eugen MEISTER
E.M. Petrila

58 051000 lei
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Procedeu perfecționat de pușcare

O combină care va
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devenit 
zgudui-

social-economică a 
indieni

corespunde mai bine grosimii stratului 15
în dotarea minei Paroșeni o nouă combină 2 K-Do cîteva zile, a intrat

curînd. va fi introdusă in subteran, in scopul mecanizării operațiilor de tăiere și încărcare 
din cadrul unuia dintre abatajele frontale ale stratului 15, din blocul V, La utilajul de care e 
vorba, înălțimea de tăiere se corelează intr-o mai Corespunzătoare măsură cu grosimea stra
tului de cărbune respectiv decît în cazul combinelor de același tip folosite pină in prezent.

aceaslă perioadă de 
încercări pentru popo- 

lostru colectivul de mun- 
i. ingineri și tehnicieni 
linei Petrila a înțeles 
mult ca oricînd că fie- 
lonă de cărbune scoasă 

lumina zilei constituie de 
fapt o contribuție importantă 
la efortul depus pentru recu
perarea pierderilor suferite 
de economia națională.

In luna iunie încă din pri-

mele zile, colectivul exploa
tării miniere Petrila, prin re
alizările obținute, s-a situat 
intie primele exploatări mi
niere ale Văii Jiului care 
și-au sporit contribuția la re
cuperarea pierderilor din e- 
conomia națională avînd o 
depășire a planului de pro
ducție pe prima săptămînă cu 
peste 400 tone de cărbune.

La aceste realizări au con
tribuit mai ales colectivele

zonelor II și 111 avînd la 
această dată un plus de pes
te 100 și respectiv 500 tone. 
Se remarcă în special reali
zările obținute do brigăzile 
conduse de Carol Szabo, Mi
hai Rus, Iosif Husan, Ioan 
durea din cadrul zonei a Il-a 
și Titu Vlad, Costică Mitrea 
de la zona a 111-a.

Sub îndrumarea permanen
tă a comitetului de partid, 
colectivul minei este holărît 
ca și în aceasta lună să dea 
patriei cît mai multe tone 
de cărbune peste plan, ast
fel incit pină la sfirșitul a- 
nului să se realizeze integral 
angajamentul inițial sporit 
cu 3 500 tone la producția 
globală, cu 540 000 lei eco
nomiile la prețul de cost și 
cu 390 000 lei beneficiile.

In Lupeni ori Urîcani, rodul muncii 
atestat prin noile cartiere de locuințe, prin 
monumentale și altele.

In acest an, constructorii vor preda oamenilor muncii din această parte vestică a Văii 
Jiului 346 de apartamente cu o suprafață locuibilă de 8 911 mp, vor supune recepție^ moder
nul cinematograf-club de la Uricani și vor contura aproape de faza finală hotelul-restaurant 
de la Valea de Pești, care va fi una din perlele edificiilor turistice ale României.

Ținind seama de importanța socială, culturală și economică a acestor obiective, cît și 
de interesul general pe care ele îl reprezintă ne-am adresat cu citeva întrebări tovarășului 
Romeo Mandero, șeful șantierului nr. 4 Lupeni din cadrul Grupului Valea Jiului al T.C.H.

— In cartierele Viscoza IV și 
Tudor Vladimirescu din Lupeni 
constructorii șantierului nr. 4 
au înălțat sau vor înălța în a- 
cest an o serie de blocuri de 
locuințe pentru oamenii muncii. 
V-am ruga să informați pe a- 
ceastă cale cititorii ziarului 
nostru care sint acestea ?

— Numărul apartamentelor 
pe care le va construi în orașul 
Lupeni colectivul șantierului 
■nostru in acest an. este de 286. 
S-au recepționat deja blocurile 
Dl și D2 fiecare cu cite 39 
de apartamente. Mai avem de 
predat deci în continuare încă 
208 apartamente, conținute în 
blocul A3 (88 apartamente), 
Bll (90 apartamente) și D3 (30 
apartamente). In plus mai tre
buie să terminăm fațadele blo
curilor B10 și Dl, blocuri deja 
aflate in folosința beneficiari
lor.

— Predarea la timp a blocu
rilor este desigur o condiție e- 
sențială a îndeplinirii planului 
și deci a retribuirii integrale 
a salariatilor. V-am ruga in a-

cest sens să ne spuneți care 
sint stadiile lucrărilor, in func
ție de termenele planificate de 
predare ?

— In acest semestru, deci 
pină la 30 iunie a. c. trebuie 
să recepționăm blocul A 3 cu 
10 etaje și să terminăm fa
țada blocului B 10. Ținind sea
ma de forța de muncă dispo
nibilă. cit și de restul lucră
rilor pe care le mai avem in 
planul nostru de execuție, am 
făcut nu de mult un program 
riguros de muncă pentru echi
pele de muncitori. Cu cei 56 
de zidari ai șantierului va tre
bui să terminăm pină la 20 iu
nie lucrările de la blocul turn 
cu 10 etaje, A 3 (care înseamnă 
numai la exterior circa 2 000 
mp placaj de cărămidă și 2 000 
mp tencuieli), urmînd ca pînă 
la sfirșitul lunii să terminăm 
și fațada blocului B 10 de di
mensiuni cu ceva mai reduse.

Ținind seama de amploarea 
lucrărilor la blocurile A 3 și 
B 10. luna iunie va constitui 
un punct de încercare <

țelor noastre de producție, un 
„hop" pe care, printr-o muncă 
intensă, asiduă, sperăm să-1 de
pășim cu succes.

— Și celelalte blocuri din 
Lupeni ?...

— D 3, cu 30 de apartamente 
situat lingă blocul D 2, recent 
predat, este in faza de funda
ții — pe cînd blocul B 11 cu 
90 de apartamente, care spre 
deosebire de celelalte blocuri 
va fi executat din panouri mari 
din beton de zgură expandată 
— așteaptă deja, prefabricatele 
de la poligonul din Livezeni. 
Consider că o dată trecut „ho- 
pul", de care vorbeam, din lu
na aceasta, realizarea planului 
pe anul 1970 nu mai ridică 
probleme deosebite.

— Vă gîndiți, probabil, cînd 
afirmați acest lucru, și la cele
lalte lucrări edilitare și gos-

Și această duminică, in co- | 
lectivul U.E.L. Petroșani a . 
fost decretată zi obișnuită de I 
lucru. 130 de muncitori fo- ’ 
restîeri s-au prezentat la lo- | 
curile lor de muncă dînd | 
viață și de astă dată hotă- a 
rîrii colectivului de a-și in- | 
zeci eforturile în producție „ 
și prin produse sporite să I 
participe împreună cu între- ’ 
gul nostru popor la vinde- I 
carea rănilor pricinuite de I 
inundații economiei țării, la I 
normalizarea vieții în zo- | 
nele lovite de calamități. ■

Invingînd capriciile vremii I 
— aversele de ploaie și u- 
mezeala — vrednicii munci- I 
tori din brigăzile lui Nico
lae Koșoga, Florian .Țiru, Ion I 
Ilișescu, Petre Stoicescu și 
alții au făcut să se reverse 
freamătul muncii în exploa- . 
țările forestiere Valea Bou- I 
lui și I’risloape din sectorul 1 
Cîmpu lui Neag, Bilugu din 
sectorul Lupeni, Polatiște din 
sectorul Roșia, Răscoala, Gîr- 
bovina și Lolaia din sectorul 
Lonea. Hei rup- ' 
muncii a r------- - -------
tate înaltă în 10 puncte de 
lucru, iar rezultatele sînt e- 
vidente: avînd Ia dispoziție 
20 autocamioane de la auto
baza I.T.A. Petroșani au fost 
încărcați și transportați 217 
metri steri lemn de foc, 14 
metri steri celuloză de fag, 
5 metri steri P.F.L. Valoarea 
producției realizate suplimen
tar în această primă dumi
nică din iunie de colectivul 
Unității de exploatare a lem
nului Petroșani se cifrează la 
20 000 lei.

I

I 
*i rup ! Simfonia a 
răsunat la tonali- |

Munca asiduă a studenților 
de la Lnslllulul de mine își gă
sește in aceste zile finalizarea 
în confruntarea exigentă dar 
și adeseori plină de satisiactii 
dintre omul de la catedră 
cel dornic să cunoască 
aprofundeze realitățile 
și tehnicii.

Emoțiile și freamătul 
nelor au pus slăpinire pe săli
le de lectură, pe amfiteatrele 
și culoarele Institutului și se 
resimt tonifiant în biblioteci, 
in cămine și pretutindeni unde 
pulsează viața de student.

Pentru grupa 1 169 din anul 
I al Facultății de mine — sec
ția exploatări miniere — pri
mul examen a însemnat și pri
mele succese din această sesi
une. Bilanțul care se poate fa
ce este deosebit de îmbucură
tor : 25 student! prezentați — 
24. studenfi promovați la exa
menul de disciplină „mineralo
gie și pelrografie", susținui cu

conf. Valeria Popa. Majoritatea 
calificativelor acordate de exa
minator au fost bune și foarte 
bune, ceea ce relevă interesul 
deosebit manifestat de cei mai 
tineri studenfi din» institui iată 
de una din primele materii de 
specialitate cu care se intîl- 
nesc. Cele patru note de 10 ob
ținute de studenții Nicolae Brăi- 
laru, Teodor Costa, loan Tu
nase și Maria Tănase, precum 
și calificativele 9 primite de 
Gheorghe Sebastian, loan Tur- 
cu și alții, care și in sesiunea 
din iarnă au pbținul rezultate 
foarte bune reflectă preocuparea 
și studiul individual perseverent 
care îi caracterizează. Aseme
nea rezultate ale studenților 
din anul I constituie baza suc
ceselor din viitorii ani de studiu 
și o garanție a bunei pregătiri 
a inginerilor mineri de mi ine.

& an saloal

Contul 2000
Oamenii se ajută la nevoie. 

Așa a fost întotdeauna pe 
acest pămînt românesc. O 
nonagenară din Petrila. din 
pensia sa modestă, a depus 
100 lei în acest cont al ome
niei ! Alături de cetățeni in
dividuali, au depus sume de 
bani în contul 2 000 și gru
puri de pensionari, clase de 
elevi, detașamente de pio
nieri etc. Personalul Parohiei 
ortodoxe române din muni
cipiul Petroșani a făcut o 
primă depunere în contul o- 
meniei de 26 370 lei, din cîș- 
tigurile personale, iar din 
fondul parohiei a depus su
ma de 10 500 lei.

Contul C.E.C. 2 000 crește 
cu fiecare zi. Pină ieri, lo
cuitorii Văii Jiului depusese- 
ră în contul omeniei peste 
300 000 lei.

Uzina „Unio" Satu Mare. 
Deși această citadelă produ
cătoare de utilaj minier se 
găsește la sute de Kilometri 
■de Valea Jiului, ea este bi
necunoscută de către mine
rii din Valea Jiului, din ța
ră. Multe utilaje din subte
ranul Văii Jiului poartă marca 
uzinei sătmărene. De aici, 
de pe malul Someșului plea
că zilnic spre centrele mi
niere din țară mașini de în
cărcat, transportoare, 
duc în „spinarea" lor 
de tone de cățbune la 
lele de încărcare. De 
pleacă mii de cai putere in
corporați în cunoscutele lo
comotive de mină care stră
bat arterele subterane. Toate 
acestea sini cunoscute de 
către multi mineri ai celui 
mai mare bazin carbonifer 
al țării — Valea Jiului.

In această primăvară, mai 
precis în noaptea de 13 spre 
14 mai a.c., constructorii de 
utilaj minier au dovedit încă 
o dată bărbă/ie, curaj. Acești 
oameni care sini mai tari 
decit „oțelul" au reușit să a- 
pere uzina, să o salveze de 
iuria apelor. Cu brațele lor

care 
miile 

punc- 
aici

de oțel, cu pieptul, cu mintea 
și înțelepciunea lor, ei au 
iăcut inofensivă acțiunea dis
trugătoare a apelor Someșu
lui. Zi și noapte, sfidînd vi
tregiile vremii. uitind de 
masă și odihnă, ei au ridicat 
stavile, au înălțat diguri, sol
vind cartiere întregi de la 
inunda/ii, solvind oameni, 
salvindu-și propria uzină.

Pentru directorul uzinei, 
ing. fon Albu, pentru strun
garul Ion Mureșan, pentru 
frezorul Alexandru Czinca, 
pentru maistrul Alexandru 
Ștefan, ca și pentru cei a- 
proape 3 000 de muncitori, 
existența uzinei, a cartiere
lor in acele clipe grele s-a 
contopit cil propria lor exis
tență. Munca în uzină nu a 
stagnat nici o clipă. Tran
sportoarele, locomotivele de 
mină și alte utilaje ieșeau 
parcă mai grăbite ca oricînd 
pe poarta acestei uzine.

De la această uzină a ple
cat cu cflva 
spre cariera

timp în urmă 
de calcar Mah-

(Continuare

ISTRATE

CAMPIONATUL
MONDIAL 

\ DE FOTBAL

după meciul
Cehoslovacia

Comentind meciul de la 
Guadalajara, corespondentul 
agenției „France Presse" re
marcă printre altele: „Suc
cesul românilor, deși neaștep
tat pentru unii specialiști, ca
re cotau echipa Cehoslova
ciei intre marile favorite ale 
turneului, este binemeritat. 
Neagu și Dumitrache au rui
nat speranțele finaliștilor 
campionatului mondial din 
1962. care încă din minutul 
4 se vedeau conducind cu 
1—0 prin golul marcat de Pe- 
tras. Dar voința de a învinge 
a românilor și 
lor de efort au fost hotărî- 
toare in această partidă des
fășurată pe o căldură toridă 
și in fața unui stadion arhi
plin. Această victorie a ro
mânilor asupra formației ce
hoslovace dovedește cit de

mare a fost greșeala lor in 
meciul cu Anglia de a se 
crampona de un joc defen
siv. Schimbîndu-și tactica, e- 
chipa română a demonstrat 
că ea posedă suficiente atuuri 
ofensive, specifice fotbalului 
latin. Pe de altă parte, in
cluderea lui Neagu in linia 
de atac a fost inspirată, căci 
Dumitrache nu s-a mai sim
țit izolat, găsind alături de el 
un jucător cu un dezvoltat 
simț al porții. După ce a în
scris golul egalării, Neagu a 
fost acela care a pătruns de
cisiv in minutul 78 spre poar
tă, obligîndu-l pe Zlocha să-l 
faulteze in careu". Alături 
de acești doi jucători, comen
tatorii agențiilor internațio
nale remarcă, de asemenea.

Is

formațiile 
<le Cruce lio.ție 
la verificarea 
cunoștințelor

Duminica, peste 200 de 
membre alo g'tupelor sanita
re de „Cruce Roșie" din ora
șul Petroșani s-au prezentat 
în fața comisiilor de verifi
care a cunoștințelor teoreti
ce și practice.

In fața celor două comi
sii de verificare, prezidate 
de dr. Teodor Ponova și dr. 
Virgil Martin, s-au prezen
tat toate formațiile de Cruce 
Roșie ale circumscripțiilor 
sanitare, formațiile proprii 
ale Liceului teoretic, U.U.M.P. 
și C.C.P. Directorul Spitalu
lui unificat din Petroșani, 
losif Eșanu, doctor in medi
cină, a apreciat atit prezen
ța, foarte bună, cit și cunoș
tințele teoretice ale membre
lor grupelor sanitare.

Intilnire cu arta
In cadrul manifestărilor politice și culturale initiate 

de Comitetul municipal pentru cultură și artă, duminică 7 
iunie, la căminul cultural din Banița a avut loc o intil
nire cu arta, in cadrul căreia s-au prezentat patru momente 
artistice: poezie, muzică, plastică, teatru.

M. Lupeni, in cir
cuitul puțului centru, la ori
zontul 400, se experimentea
ză, in momentul de față, un 
procedeu perfecționat de puș
care. Acesta va permite ex-

tinderea domeniului de uti
lizare a explozivilor cu bri- 
zanță ridicată și a amorselor 
cu microîntîrziere. Determi
nările se efectuează sub în
drumarea S.C.S.M. Petroșani.

O soartă tragică au avui și 
au și astăzi populațiile băști
nașe de indieni din unele țări 
sud-americane. Exterminarea 
lor continuă sistematic, pe di
ferite căi.

In ultimii ani au 
cunoscute realitățile 
toare din Brazilia. Ele nu se 
limitează insă la această țară. 
Situația indienilor este la iei 
de tragică în Venezuela, 
lumbia, Guyana, Bolivia, 
raguay, Argentina, unele 
te din America Centrală, 
intr-o oarecare măsură 
cepfie Chile, Mexicul, Peru.

La Caracas a avut loc re
cent primul congres al indie
nilor din Venezuela. Au fost 
dezbătute probleme legate de 
situația 
grupurilor etnice de 
din această (ară și de îngri
jorătorul proces al dispariției

indienilor; in 1 968, la Ciu
dad de Mexico — al Vl-lea 
Congres pentru problemele 
populațiilor indiene din cele 
două Americi. Au fost adop
tate atunci rezoluții prin care 
s-a făcut apel la autoritățile

numai în regiunile Amazoni- 
ei, unde in anul 1 500 existau 
4 milioane de indieni, mai 
trăiesc astăzi 300 000. Iar du
rata medie a vieții acestora 
depășește rareori 20 de ani...

Congrese de acest fel au 
ii avut loc și în alte lari. 

1969, la Santiago de Chile 
se desfășura al ll-lea Con
gres al Institutului internatio
nal de apărare a drepturilor

din lăute respective pentru a 
lua măsuri de îmbunătățire a 
situației indienilor.

Din nelericire, nimic nu s-a 
schimbat și procesul dispari
ției indienilor a continuat. 
Un exemplu al evoluției aces
tui proces il oferă faptul că

ZAHĂR. HAINE. INJECȚII
In pădurile junglei brazili

ene din Mato Grosso trăia 
tribul de indieni Tapaiuna. De 
la o vreme, in preajma coli
belor acestora au începui să 
apară lădife cu zahăr, picate 
parcă din cer. Misterul a' fost 
dezlegat imediat: erau lăsate 
de albi „binevoitori". La scurt 
timp au început chiar să se 
arate in colibele indienilor, unde 
împărțeau cile două pachete 
de familie. Tribul Tapaiuna 
nu mai există astăzi, căci za
hărul dăruit de generoasele 
„fețe palide" era amestecat cu 
otravă puternică, folosită pen
tru stîrpirca șobolanilor...
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în sprijinul populației sinistrate
La efortul tării întregi de 

ajutorare a populației din zo
nele Unite de inundații s-au 
alăturat și zecile de inii de 
sportivi, de instructori, an
trenori. profesori de educa
ție fizică. Astfel, personalul 
salariat de la cluburile și a- 
sociatiile sportive din Valea 
Jiului, de la C.M.E.F.S. Pe
troșani. profesorii de educa
ție fizică din școlile muni
cipiului au hotărit să done
ze valoarea unei zile de sa
lariu in fiecare lună pină la 
sfirșitul anului. Majoritatea 
cluburilor si asociațiilor spor
tive au donat in contul C.E.C. 
2 000 apreciabile sume do 
bani din bugetul propriu pe

acest an, s-au angajat să o- 
fere sportivilor din zonele 
calamitate echipament sportiv 
divers pentru n-și putea con
tinua pregătirea și a parti
cipa la competițiile in care 
sint angrenați. Asociațiile 
sportive Jiul Petroșani, Mi
nerul Vulcan. Minerul Lu- 
peni au depus in contul o- 
menici cite 1 000 lei. Parin- 
gui Lonea, Jiul Petrila. E- 
nergia Paroșeni cite 500 lei. 
Școala sportivă Petroșani, 
grupurile școlare miniere din 
Lupeni și Petroșani au do
nat echipament sportiv, iar 
membrii colegiului municipal 
de arbitri do fotbal și-au ex
primat dorința de a depune

suma de 1 000 lei din indem
nizația de arbitraj pină la 
sfirșitul anului.

De asemenea, au fost per
fectate și s-au disputat deja 
mai multe meciuri amicale 
de fotbal intre echipele din 
Valea Jiului și alte formații 
din țară, sumele încasate fi
ind vărsate in contul 2 000 
pentru ajutorarea sinistrați- 
lor. Așa au fost intilnirilc : 
Minerul Lupeni — Știința 
Petroșani (tur-retur), Știința 
Petroșani — C.S.M. Reșița. 
Jiul Petroșani — Victoria Că
lău (tur-retur). Jiul Petrila — 
Minerul Vulcan. Jiul — se
lecționata Petrila-Lonea. In

zilele caro urmează se vor 
desfășura alte partide ami
cale do fotbal, cotele fiind 
donate ajutorării populației 
sinistrate. Componenții echi
pelor de fotbal și de atletism 
Jiul Petroșani au mai de
pus in contul C.E.C. 2 000. 
din indemnizația lor de efort 
sumele de 3 300 lei și. res
pectiv. t 300 lei.

Sportivii Văii Jiului, spor
tivii întregii țări își aduc 
modesta lor contribuție la a- 
julorarea populației care a 
fost lovită de cataclismul a- 
pelor, dovedindu-și spiritul 
de solidaritate cu țara în
treagă.

G. D

FOTBAL, DIVIZIA C

ȘTIINȚĂ
a cedat punctul

In campionatul re

publican de juniori
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Stan, Popescu, 
Georgescu. Color- 
mani, Talpai, an
trenorul Titus O- 
zon. Dabrescu, Pe- 
roncscu, Popa. Ion 
Constantin. Nai- 
din. Libardi. in
tr-lin c u v î n t : 
„Jiul- de la care 
așteptăm, deocam
dată. calificarea in 
semifinalele ..Cu
pei României".

Foto : A. DULA

sr

Rugbi, divizia A

de Ia Cîmpia Turzii
Prima repriză aparține a- 

proape in întregime studenților 
care atacă insistent, uneori și 
cu fundașii de margine, iși 
creează o suită de situații de 
c înscrie insă apărarea oaspe
ților rezolvă cu calm și sigu
ranță totul.

După pauză aspectul jocului 
ec schimbă. Jocul se echili
brează. In min. 49, Făgaș ex
pediază puternic o minge de 
pe stingă, care intilnește bara 
porții lui Stoica și tot Făgaș 
^roșește cu puțin ținta in mi
nutul 6. Oaspeții pun treptat 
stăpinire pe joc, plimbă foarte 
bine mingea, sc găsesc cu fie
care pasă, incit apărarea stu
denților se întrebuințează se
rios pentru a le stăvili atacu
rile impetuoase purtate de Soss 
și Bambuleac. In minutul 10, 
Soss are o bună ocazie, dar 
Marine.in intervine salutar. Du
pă 10 minute studenții obțin 
încă una din multele lovituri 
de eolț. In careul oaspeților 
vin 3 jucători localnici, impru
dență ce .i\ a să-i coste. Lovi
tura de colț, executată de Fă
gaș. este respinsă de portarul 
Stoica, balonul ajunge la cen
tru] terenului, la Bambuleac,
Jă^.it liber, acesta aleargă cu 
mingea la picior. Botoș nu-1 
mai poate ajunge și Marincan 
«te ..bătut** din apropiere. Go- 
h)î dă arip‘ oaspeților care de
monstrează un joc frumos, 
cursiv, sobru, dar ineficace. In 
min. 70 și 72 Bambuleac și Soss 
ratează două ocazii deosebit de 
■favorabile. Se părea că partida 
e jucată. In ultimele 5 minute 
jazdele forțează egalarea, ob
țin mai multe cornere dintre 
care unul este transformat în 

gol. Este minutul 89: Făgaș 
execută dc pe stingă, se pro
duce îmbulzeală in 'careu, ar
bitrul craiovean loan Croitoru 
este pe fază și vede hențul co
mis de un jucător oaspete. El 
sancționează prompt și just cu 
11 metri. Lovitura este execu
tată magistral de către Știr și 
astfel partida se termină cu un 
rezultat echitabil de egalitate i 
1—1.

Chiar dacă, așa cum spu
neam, studenții s-au prezentat 
la meci oarecum obosiți de se
siunea de examene, jocul lor 
nu a corespuns (și nu cores
punde de mult), dacă-1 rapor
tăm la valoarea componenților 
echipei, pierzind prețiosul punct 
adus cu o săptămină in urmă 
de la Cîmpia Turzii. Echipa 
din Călan nc-a lăsat o impresie 
bună. Este o formație sobră, 
atletică, cu jucători talentați, 
care practică un fotbal sim
plu. combinat iv, economicos, 
dar din păcate sint deficitari în 
fazele de finalizare. Am reținut 
comportarea meritorie a lui 
Tudor. Izvcrnari. Tismănaru de 
la Știința, a lui BSoss, Bam
buleac, Judele. Vizitiu de la 
oaspeți. Corect, competent și 
autoritar arbitrajul prestat de 
o brigadă craioveană, avîndu-1 
la centru pe Ton Croitoru.

Au evoluat formațiile : ȘTI
INȚA : Marincan — Botoș, Iz- 
vernari. Tudor, Ștefănescu — 
Tismănaru, Știr — Bâlăneanu. 
Tugearu (Marcu), Ionescu, Fă
gaș. VICTORIA : Stoica — Vi
zitiu, Gheorghiu, Bizoi, Potri- 
vitu — Judele, Ion Constantin 
— Dee, Soss, Bambuleac, Mitu.

Dumitru GHEONEA

/n ultima clapă a 
campionatului republi
can de juniori, echi
pa Știința Petroșani a 
intilnit duminică pe
terenul din Lonea for
mația Energetica Tur-
nu Se\ erin de care a 
dispus cu scorul de
4—0. Elevii antrenoru
lui profesor Iosii Fe-
her au dovedit matu
ritate în joc, au pres
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CÎND NU ȘTII SÂ
In ziua de 31 mai, pe arena 

dc popice „Utilajul" Petroșani 
s-a disputat intîlnirea revanșă 
dintre echipa locală Utilajul și 
I.C.O. Oradea, contînd pentru 
calificarea in divizia A. In pri
mul joc. desfășurat la Oradea, 
localnicii au ci.știgat la o dife
rență apreciabilă : 378 p.d. Pe- 
troșăncnii se comportaseră mult 
sub posibilitățile lor. Revanșa

tat un meci destul de 
bun, apreciat de spec
tatorii prezenti la în- 
tilnire. Deși ploaia ca
re a căzut în tot tim
pul partidei a îngreu
nat mult circulafia 
balonului, tinerii fot
baliști de la Știința 
au reușit să creeze fa
ze de un bun nivel și 
să înscrie un număr 
de 4 goluri în poarta

partenerilor; de între
cere. După numai do
uă minute dt joc mij
locașul Palifa deschide 
scorul printr-un șut 
de la 16 metri. Peste 
10 minute Sleleu ur
că scorul la 2—0 pen
tru ca tot el să înscrie 
din nou in min. 40, 
stabilind scorul repri
zei la 3—0 pentru c- 
chipa Ștlinja.

După pauză, jucăto
rii de la Știința joacă 
de asemenea bine, și 
in min. 52 Palifa ma
jorează scorul la I—0, 
scor cu care ia sfîrșit 
parlida. O formă deo
sebită au manifestat 
Palifa, Slelea, Culda 
și Popovici, care ar 
putea ii oricind pio- 
movaji in prima echi
pă a Științei, Cuvinte

se anunța pasionantă, deși1'spe
ranțele de recuperare a dife
renței erau minime. Și intr-a
devăr, nici la ei acasă, popica
rii de la Utilajul n-au evoluat 
strălucit. Este drept că au în
vins, dar numai cu 45 de po
pice doborite, ceea ce a făcut 
ca oaspeții să se califice pentru 
etapa următoare a competiției.

De remarcat atitudinea de-a

PIERZI
dreptul huliganică a unor spec
tatori și chiar componenți ai e- 
chipei Utilajul care au trans
format arena intr-un veritabil 
bilei. Asemenea manifestări nu 
fac cinste publicului petroșă- 
nean și aruncă o lumină nefa
vorabilă asupra ospitalității 
sale. De toate cele intimplate 
se face vinovat și arbitrul in- 
tîlnirii, Nicolae Laculescu, din 

bune se pol spune Și 
despre antrenorul l'-r, 
I. Fclier, care munceș
te cu multă pasiune și 
dăruire, și despre con
ducerea tehnică a clu
bului Știința care il 
sprijină cu tot ceea 
ce are nevoie la jocu
rile de antrenament 
cit și la meciurile ofi
ciale.

Nicolae POPA

Tg. Jiu, care, nccunoscindu-și 
sau ignorindu-și atribuțiile, in 
loc să ia măsuri energice de 
curmare a discuțiilor, s-a trans
format intr-un simplu spectator 
docil și atit.

Orice am spune, orădenii sint 
mai buni și noi trebuie să știm 
să și pierdem, fără a ne trans
forma in arbitri, fără a ne face 
singuri dreptate, ci respcctînd 
valoarea adversarului, discipli
na de joc.

B. STAICU

Agreabil
în final de

Intilnirea restanță dintre for
mațiile divizionare A Știința 
Petroșani și CS.M. Sibiu dispu
tată duminică pe terenul din 
Lonea s-a ridicat la un bun 
nivej tehnic, a fost un adevă
rat recital rugbistic. Jucătorii 
dc la Știința s-au întrecut pe 
ei înșiși, demonstrînd că a- 
tunci cind vor pot să facă din 
acest frumos joc cu balonul o- 
val un adevărat spectacol, do- 
vc<l:nd incă o dată că alcă- 
tuie-c o echipă matură, bine 
cotată in prima linie a rug
bi ului românesc.

Spectatorii prezențî la teren 
au asistat la multe faze de 
rugbi modern in care studenții 
au înscris 35 de puncte, în
cheind astfel mai mult decit 
meritoriu campionatul divi
ziei naționale A 1959—1970.

I.a sfirșitul intîlnirii ne aș
teptam ea jucătorilor de la 
Știința să li se spună măcar 
două cuvinte de apreciere din 
partea cuiva din conducerea 
secției dar. din păcate, nimeni 
nu a făcut acest lucru și a- 
ceasta dintr-un motiv cit se 
poale de simplu : deoarece ni
meni nu a asistat la acest ul
tim meci al formației Știința, 
cu excepția fostului jucător, 
ing. Dumitru Constantin.

Din primele minute dc joc 
Știința preia ostilitățile, acțio
nează excelent pe toate com
partimentele, creează faze deo
sebit de spectaculoase, surprin- 
zîndu-i deseori descoperiri . pe 
modeștii jucători sibieni. In pri
ma repriză localnicii înscriu 
prin Boldescu (două încercări), 
Iacob (lovitură de picior că
zută). Dobrinoiu (încercare), 
Crăciunescu (transformare) și 
Roșea (încercare). Astfel, pri- 

spectacol
campionat
ma repriză ia sfîrșit cu scorul 
de 17—0 pentru Știința.

După pauză, tot studenții sin: 
ccj care mențin inițiativa, ere 
ează din nou faze frumoase 
atit pe înaintare cit și pe linia 
de treisferturi și reușesc să mai 
înscrie 18 puncte prin Bărgău- 
naș (2 încercări), Moroe (încer
care), Truță (lovitură de picior 
căzută), Moromete (transforma
re) și Crăciunescu (două trans
formări). Cu rezultatul de 35—0 
ia sfîrșit o partidă de rugbi 
agreabilă, in care echipa Știin
ța a prestat unul din cele mai 
frumoase jocuri ale sale din i- 
cest retur de campionat. S-a 
remarcat întreaga echipă stu
dențească și ’n mod special 
Crăciunescu (realizatorul celor 
mai multe puncte din acest 
campionat), Bârgăunas (jucător 
foarte talentat) și Boldescu. 
Pentru comportarea lor meri
tă felicitați toți componenții 
echipei Știința care în campio
natul acesta a avut o compor
tare meritorie, ocupînd un loc 
valoros in clasamentul celor 
mai bune echipe de rugbi din 
țară, ceea ce ne face să aștep
tăm o comportare la fel dc bu
nă și în campionatul viitor, 
cind rugbiștii dc la Știința vor 
evolua sub bagheta noului an
trenor, Tudor Rădulescu.

Formația folosită in acest ul
tim meci a) campionatului a 
fost următoarea : Dinu (Flores- 
cu), Ortelecan. Stănculescu, Mo
roe. Rusii Dobrinoiu Morome
te. Ionescu, Iacob (Humeniuc), 
Răreau naș, Crăciunescu. Roșea, 
Tri'/ă. Boldescu, Marinescu.

Foarte bun arbitrajul lui P. 
Niculcscu din București.

Emilian NEAGOE

î 
I J I 
I 
I 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

CIUDAD DE MEXICO 7 (A- 
gerpres). — Echipa de fotbal 
a României a obținut o recon
fortantă victorie in turneul fi
lial a] campionatului mondial, 
invingind cu scorul de 2—1 
(0—1) selecționata Cehoslovaciei. 
Fotbaliștii români au dominat 
incă de la începutul jocului, 
arătind o vervă deosebită pe 
care cehoslovacii căutau să o 
tempereze prin contraatacuri 
neașteptate. Deschiderea scoru
lui a fost destul de prematură 
(in minutul 4). La o acțiune 
conjugată a înaintașilor ceho
slovaci, Kuna pasează lui Pe- 
tras, care înscrie cu capul din 
interiorul careului. Marcarea 
golului nu a influențat insă 
jocul fotbaliștilor români, care 
fără încetare au continuat să 
preseze apărarea adversă, ur
mărind obținerea egalării. Efor
turile vor fi încununate de suc
ces deabia după pauză, in mi
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DUMITRACHE

nutul 53. Dc-mbrovschj pasează 
la Nunweiller. acesta prelun
gește la Dumitrache. care-1 
lansează pe Ncagu. Aflat in 
stingă careului de 16 m, ata
cantul român îl driblează scurt 
pe Horvath și cu un .șut precis 
înscrie în colțul lung al porții 
lui Vencel.

Egalarea ii surprinde pe ce
hoslovaci, care cedează și mai 
mult pasul. In schimb, fotba
liștii români, spre deosebire de 
meciul cu Anglia, practică un 
joc ofensiv, atacă fără încetare, 
și ocaziile de gol sc succed.

Punctul victoriei va fi în
scris in minutul 73. La o ac
țiune a lui Dembrovschi. ca
re-1 lansează pe Ncagu, acesta 
din urmă este faultat in careu 

de Zlocha. Fără să ezite, ar
bitrul Diego de Leo acordă lo
vitură de la 11 m pe care Du
mitrache o transformă impeca
bil. Chîăr și după acest gol, 
românii nu se retrag în apă
rare, și Dumitrache continuă 
să pună probleme apărării ad
verse. Astfel, in minutul 85, 
Migas este nevoit să-l oprească 
dintr-o acțiune periculoasă prin 
fault. Jucătorii cehoslovaci au 
o ultimă zvîcnire, și cu două 
minute înaintea încheierii jocu
lui, Adamache respinge in cor
ner un șut foarte puternic ex
pediat de Zlocha.

Au jucat următoarele forma
ții : ROMANIA : Adamache, 
Sătmărcanu, Dinu, Lupescu, 
Mocanu, Dembrovschi, Nunweil
ler, Dumitru (Ghergheli), Nea- 
gu. Dumitrache, Lucescu (Tă
tarii): CEHOSLOVACIA : Ven- 
cel, Dobias, Horvath, Migas, 
Zlocha. Kvasniak, Kuna, Jokl, 
B. Vesely, Petras, Jurkanin 
(Adamec).

Partida a fost condusă de ar
bitrul mexican Diego de Leo 
ajutat la tușe de Loraux (Bel
gia) și Emszberger (Ungaria).

O
LEON - Peru — Maroc 3—0 

(0—0). Meciul s-a desfășurat pe 
o temperatură de 32 de grade la 
umbră, in fața a numai 4 000 
de spectatori.

După o repriză albă, în mi
nutul 65, Cubillas deschide sco
rul la o învălmășeală in fața 
porții lui Allal. La interval de 
patru minute. Challe pătrunde 
in dribling printre apărătorii 
adverși și marchează din apro
pierea porții. Portarul marocan 
este salvat de bară la șutul 
puternic al lui Perico Leon. 
Urmează o perioadă de atacuri 
ale fotbaliștilor marocani, dar 
ei nu reușesc să înscrie punctul 
de onoare și tot peruvienii sint 
cei care marchează în minutul 
77, de data aceasta prin același 
Cubillas, autorul primului gol. 
Ultimele zece minute se carac
terizează prin atacuri dezlăn
țuite ale marocanilor, dar șutu
rile lor nu găsesc spațiul por
ții apărate de Rubinos.

O
CIUDAP DE MEXICO : 

U.R.S.S. — Belgia 4—1 (1—0). 
Monumentalul stadion „Azteca" 
a oferit celor aproape 60 000 de 
spectatori un meci cu multe 
goluri, in care superioritatea 
echipei sovietice a fQSt eviden
tă. Scorul l-a deschis in minu
tul 14 Bișeveț cu un șut pu
ternic pe jos, expediat de la 
20 m. Anterior, belgienii avu
seseră o mare ocazie, cînd Van

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOIDAL
Moer a ratat, trăgind in bară 
de la numai 3 m. Portarul bel
gian Piot apără senzațional un 
gol ca și făcut. în minutul 27, 
la un șut al lui Muntian. Ac
cidentarea lui Kaplicinii în mi
nutul 30 îl obligă pe antreno
rul Kacialin să recurgă la ser
viciile lui Lovțev. Repriza a 
doua începe cu atacuri în trom
bă ale echipei sovietice. In 
minutul 56, Asatiani. lansat 
„printre" de Bișeveț. pătrunde 
in careu, și cu un șut plasat 
majorează scorul la 2—0. Din 
acest moment belgienii fac sim
plă figurație. Atacurile sovieti
cilor se succed cu o repeziciu

ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA 2—1 BRAZILIA — ANGLIA 1—0
ITALIA — URUGUAY 0—0 MEXIC — SALVADOR 4—0
U.R.S.S. — BELGIA 4—1 R. F. a GERMANIEI — BULGARIA 5—2
PERU — MAROC 3—0 SUEDIA — ISRAEL 1—1

ne uluitoare și în minutul 62, 
Bișeveț il obligă pe Piot să 
scoată din nou balonul din pla
să. Al patrulea gol cade in mi
nutul 74 și este opera lui Hmel- 
nițki, printr-o lovitură cu ca
pul executată din«’plonjon. Cind 
nimeni nu se mai aștepta, cu 
trei minute înainte de fluierul 
final, belgienii înscriu golul de 
onoare; Puis șutează de la 25 
m, mingea se lovește de bară, 
revine in teren la Lambert, ca
re înscrie de la 5 m.

O
PUEBLA i Italia — Uruguay 

0—0. Sud-americanii domină în 
primele 10 minute, insă fără 
efect. Primul atac al italienilor 
este notat in minutul 13 cind 
Bertini il obligă pe Mazurkie- 
wiez să respingă in corner. Ac
țiunile ofensive ale italienilor 
sint insă timide, extrem de 
prudente. Se mizează pe apă
rare. De altfel fundașii sini ju
cătorii cei mai remarcați in 
prima repriză a acestui meci 
in care acțiunile cu adevărat 
spectaculoase au lipsit. Nici in 
repriza secundă spectacolul nu 
crește calitativ, jocul continuă 
să fie monoton, se șutează rar 
și atunci de la distanță. Teri
torial domină uruguayenii, care 
obțin șapte lovituri de corner 
în repriza secundă. însă nici 
una dintre ele nu este fructi
ficată. Italienii au o bună o- 
cazie, totuși, în minutul 86. 
dar Riva șutează peste bară.

GUADALAJARA 8 (Ager- 
pres). — O veritabilă atmosfe
ră de carnaval domnea pe sta
dionul ,.Jalisco" înaintea mult 
așteptatului meci Anglia — Bra
zilia din cadrul grupei a 3-a 
a turneului final al campiona
tului mondial de fotbal. Supor
terii englezi erau net eclipsați 
de cei brazilieni atit prin nu
mărul lor, cit și prin eficaci
tatea mijloacelor sonore.

La fluierul arbitrului Abra
ham Klein (Israel), intră pe te
ren următoarele formații : An
glia : Banks, Wright, Labone, 
Moore, Cooper, Ball. Mullery, 
Bobby Charlton. Peters, Lee,

Hurst; Brazilia : Felix, Carlos 
Alberto, Brito, Piazza, Everaj- 
do, Paulo, Cecas, Clodoaldo, Ri- 
velino, Jairzinho, Tostao, Pele.

Englezii sint mai periculoși 
in debutul meciului, avihd o o- 
cazie bună de a deschide sco
rul, ratată de Hurst. In minu
tul 11. este rîndul lui' Banks 
să se remarce, respingi nd o ac
țiune Jairzinho — Pelp. Jocul 
se menține echilibrat, cu ata
curi purtate de brazilieni în 
dubleturi, iar la englezi pe un 
front mai larg cu acțiuni coor
donate de Ball și Charlton. Jo
cul englezilor parc mai legat. 
In minutul 32, Lee are o mare 
ocazie : trage de la cițiva me
tri, Felix respinge, Lee se re
pede să șuteze din nou și din 
elan îl lovește pe portarul bra
zilian care-i plonjase la picioare. 
Jocul se întrerupe două minute, 
după care Felix iși reia locul 
in poartă. In minutul 38 Pele 
intră in posesia balonului, pă
trunde In careu, dar este oprit 
de Mullery printr-o manevră 
cam suspectă, nesancționată in
să de arbitru.

La începutul reprizei a doua, 
jocul trenează, pesemne și din 
pricina căldurii (33 de grade 
la umbră). înviorarea în tri
bune și pe teren se produce 
însă incepind din minutul 59, 
cind Jairzinho concretizează 
splendid o combinație subtilă 
Tostao — Pele. Englezii intensi
fică ritmul jocului făcind totul 
pentru a egala, dar nu reușesc. 

Este adevărat că portarul bra
zilian are și șansă. Astfel, in 
minutul 64, Bal! ratează o oca
zie, apoi Astle (care l-a în
locuit pe Bobby Charlton) iro
sește o altă mare ocazie in ur
ma unui luft in careu al lui 
Brito. Mingea șutată de Astle 
trece pe lingă bară. Presiunea 
englezilor rămâne destul de ac
centuată, insă acțiunile lor o- 
fensive nu sint finalizate. Des- 
coperiți în apărare, englezii sint 
deseori contrați periculos, cum 
a fost in minutul 80, cind fun
dașul Paulo Cesar l-a obligat 
pe Banks la o intervenție spec
taculoasă.

CIUDAD DE MEXICO : Me
xic — Salvador 4—B (1—0).

Circa 60 000 de spectatori, 
care scandau fără încetare: 
„Me-xi-co, Me-xi-co“, se aflau 
in tribunele stadionului „Azte
ca** in momentul cind arbitrul 
Kandil (Republica Arabă Unită) 
a dat semnalul de începere a 
partidei. Meciul începe cu un 
„forcing" al gazdelor, care do
resc desigur să facă scor in a- 
cest joc, dar salvadorienii nu 
se lasă impresionați și rezistă 
cu bravură pină in ultimele 
secunde ale primei reprize, 
cind, reluind o pasă de la Val
divia, extrema stingă Padilla 
reușește să-1 păcălească pe por
tarul Mangana. Salvadorienii 
protestează îndelung acuzind^ 
ofsaid, însă arbitrul rămîne ne
clintit In decizia sa. Imediat 
după reluare, scorul devine 2—0 
în urma golului înscris de Val
divia. Scorul ia proporții și in 
minutul 58 Fragoso marchează 
al treilea gol. Dar publicul nu 
este mulțumit și cere cu insis
tență goluri. Jucătorii mexicani 
nu se lasă rugați mult și înscriu 
al patrulea punct in minutul 
83 prin Basaguren (care l-a 
înlocuit pe Perez).

O
LEON i R. F. a Germaniei — 

Bulgaria 5—2 (2—1).
Un meci decisiv pentru ca

lificarea în grupa a 4-a de la 
Leon, unde, ca peste tot în a

ceste zile în Mexic, a domnit 
o căldură toridă. Poate din a- 
cesi> motiv în tribune nu se 
aflau decit circa 8 000 de spec
tatori la începutul partidei. 
Scorul a fost deschis de bulgari 
in minutul 11 (Nikodimov a șu
tat imparabil de la 22 m) și a- 
tunci nimeni nu întrevedea o 
victorie atit de categorică a e- 
chipei vest-germane. Egalarea 
insă survine destul de repede. 
In minutul 19, Libuda, lansat 
pe aripa dreaptă, il driblează 
pe Gaganelov, expediază un 
șut-centrare. nu intervine nici 
un coechipier, intervine însă 
Simeonov, care atinge balonul, 

dar nu face altceva decit să-l 
împingă mai bine in plasă. Ini
țiativa aparține acum formației 
vest-germane, care in minutul 
25 preia conducerea datorită 
golului marcat de Muller. După 
pauză, echipa bulgară intră cu 
Mitcov in locul lui Dermcndjiov 
și încearcă să egaleze, dar ac
țiunile liniei de atac sint lip
site de claritate. Scorul devine
3— 1 în minutul 52 cind Mul
ler transformă o lovitură de la 
11 m acordată in urma unui 
fault comis împotriva lui Libu
da. Pe teren este acum numai 
o singură echipă. Scorul este
4— 1 în minutul 70, cind Seeler 
înscrie din apropierea porții. 
Antrenorul vest-german il in
troduce in echipă pe Weber 
in locul lui Beckenbauer, dar 
randamentul formației nu sca
de, și Muller înscrie al treilea 
gol al său in acest meci printr-o 
lovitură cu capul (min. 86). In 
sfirșit, fotbaliștii bulgari profită 
de o acalmie a jocului, mar- 
cînd și ei un gol prin Kolev cu 
trei minute înainte de fluierul 
final.

Q

TOLUCA: Suedia — Israel 
1—1 (0—0).

Preferind să urmărească la te
levizor meciul Brazilia — An
glia, amatorii de fotbal din 
Toluca au pierdut ocazia de a 
asista la prima surpriză a ac
tualului campionat. Jocul este 
rapid in prima repriză, dar 

israclienii se arată ceva mai 
vioi in acțiunile ofensive, in 
timp ce suedezii, grei și atle
tici, acuză efectele altitudinii. 
Spre sfirșitul primei reprize, 
Faygenbaum ratează o mare o- 
cazie. fiind singur cu portarul- 
Larsson. La reluare, suedezii 
par a fi mai priinejdioși. dar 
contraatacurile israelienilor sint 
prompte și bine coordonate de 
excelentul Spieglcr. Totuși, cei 
care deschid scorul sint sue
dezii : în minutul 54, Turesson 
reia din voie mingea pasată de 
Selander. Două minute mai tir-

Clasamentul grupelor
In urma disputării a două 

etape din „optimile" de fi
nală, clasamentele celor pa
tru grupe sc prezintă astfel : 
grupa 1 : 1. Mexic — 3 punc
te (golaveraj 4—0); 2. U.R.S.S. 
— 3 puncte (golaveraj 4—1); 
3. Belgia — 2 puncte: 4. Sal
vador — 0 puncte; grupa a 
2-a : 1. Uruguay — 3 puncte 
(golaveraj 2—0): 2; Italia — 
3 puncte (golaveraj 1—0); 3.

ECOURI
(Urmare din pag. If

jocul bun, clarviziunea lui Di
nu, Dembrovschi și Nunweiller, 
Cronicarii subliniază că echipa 
României, insislind pe stilul o- 
jensiv, este capabila să dea o 
puternică replică selecționatei 
Braziliei, o replică a cărei im
portanță poate să crească in 
func[ie de rezultatul meciului 
Anglia — Brazilia.

După meci, antrenorul echipei 
engleze, Alf Ramsey, a spus i 
„Un rezultat excelent pentru 
români. Mi-a plăcut cum au ju
cat".

Mario Zagalo, antrenorul e- 
chipei braziliene, s-a arătat sur
prins de evoluția bună a fot
baliștilor români. „Desigur 
cehii s-au aflat sub efectul in- 
frîngerii cu 4—1 de către e- 
chipa noastră, dar românii au 
jucat foarte bine, și asta ne 
face să fim circumspecți in ve
derea meciului pe care urmea
ză să-l susținem cu ei" — a 
spus Zagalo.

Angelo Nwulescu, antrenorul 
echipei române, întrebat de tri
misul agenției ..Reuter" dacă 
speră ca formația României să 

ziu, echilibrul scorului se resta
bilește. Cu un șut necruțător 
la semiinălțime. Spiegler de la 
20 m marchează imparabil. In 
continuare, portarul Vissoker se 
remarcă apărînd o „bombă" 
expediată de Bo Larsson. Jocul 
devine dur. arbitrul este nevoit 
să intervină pentru a calma 
spiritele. Suedezii domină in ul
tima parte a meciului, dar nu 
reușesc să înscrie. In minutul 
81, Spiegel ratează ultima o- 
cazie de a înclina balanța vic
toriei în favoarea echipei sale.

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Suedia — 1 punct (golaveraj 
1—2); 4. Israel — 1 punct 
(golaveraj 1—3); grupa a 3-a : 
1. Brazilia — -1 puncte; 2—3. 
România și Anglia cu cite 2 
puncte; 4. «Cehoslovacia — 0 
puncte; grupa a 4-a : 1—2. 
R. F. a Germanici și Peru 
cu cite 4 puncte; 3—4. Bul
garia și Maroc cu cite 0 
puncte.

se califice în „sferturi", a spus: 
„Noi nu am pierdut orice șan
să și sint convins că jucătorii 
vor face totul pentru a obține 
o performantă la acest cam
pionat".

Tot pe marginea meciului Ro
mânia — Cehoslovacia, comen
tatorul agenției .Associated 
Press" scrie: „Fotbaliștii ro
mâni au suportat cu mult cu
raj șocul golului inscris in mi
nutul 4 de cehoslovaci. Neayu, 
un atacant remarcabil, a fost 
unul din cei mai buni jucători 
români, alături de Dumitrache 
și Nunweiller. Românii mai au 
încă șanse de a se califica in 
„sferturile" de finală.

Declarația antrenorului Za
galo :

„Dacă România ar fi jucat 
contra Angliei cum a jucat 
contra Cehoslovaciei, desigur nu 
ar fi pierdut. Românii vor fi 
adversari mult mai dificili pen
tru Brazilia decit au fost cehii. 
Cred că cehoslovacii au fost 
foarte optimiști înainte de în
ceperea cupei. Ei credeau chiar 
că sint virtuali campioni ai 
grupei, ceea ce i-a prejudiciat.
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a obiectivelor social-culturale
11

podftrcști din cartierele respec
tiv <■ ale Lupeniului ?

cele 9,69 
r»< i-oiinc T t ite edificării
<1. r 'c in 1 ipcm. alți 
390 000 Ici sini alocați pentru 

irea a 1 900 metri de ca- 
? și a 5 200 mp de străzi 
■a ie auto. Aceste lucrări 
vnăm să le predăm, ca 
ite, o dată cu blocurile 
■i icrele Viscoza și Tudor 

X 1 M resell. j ■■ arc de altfel 
Ic deserve

na'

an

— V am ruga să ne vorbiți 
și despre stadiile de lucru ale 
obiectivelor social-culturale pc 
care Ic conslruiți pe teritoriul 
orașului l’ricani care, după 
cum știm, este un all punct 
de lucru al șantierului.

— La capitolul ..locuințe' in 
l ricani se află deja in con
strucție blocul E. cu 60 aparta
mente al cărui termen de pre
dare este 31 decembrie 1970. 
Stadiul in care se află con
strucția lui — se zidește deja 
).-> etajul 1 — ne dă garanția 
câ-1 vom termina înainte de 
Irrmcn'il planificat.

— Dar clubul-cineniatograf 
din l’ricani ?...

— Sperăm ca și acest obiec- 
1i\ să-l predăm pînă la finele 
anului. Lucrăm aici cu mai 
bine de 50 de oameni — dul
gheri, fierari si necalificați. 
Săpăturile și fundațiile de be
ton sint terminate, se lucrează 
L> elevație din beton. Au fost 
< xrcutate concomitent și cana
lizările menajere și pluviale.

In aceste zile urmcaz.ă să în
cepem și zidirea la acest o- 
b^-ctiv atît de important pentru 
viața culturală a Uricaniului.

— Se parc că intenționat (io
nii să vorbiți mai -la urmă"

despre hotelul turistic de la 
Valea de Pești.

— Da, pentru că este un u- 
at. 6

prin structura sa spațială inte
resantă, prin finisajul preten
țios, oblică la un mod de tra
tare — ca organizare, tehnolo
gie de lucru și calitate — deo- 

h t (Șeful șantierului, pen
tru a li mai explicit, desfășoară 
in fața noastră desene repre- 
zenlind secțiuni, detalii, vederi 
ale viitorului obiectiv — N. R.). 
Hotelul pe care-1 construim la 
Valea de Pești va fi format din- 
tr-un subsol parțial, parter și 
3 etaje, avind o capacitate de 
120 de locuri restaurantul și 
200 de locuri hotelul. Obiecti
vul o amplasat cu 32 metri mai 
sus decit nivelul lacului de a- 
cumulare, ocupind o suprafață 
de peste 500 mp.

— Care e aici stadiul lucră
rilor față de graficele de

— Termenul de predare al a- 
c stui obiectiv este fixat in tri
mestrul II al anului viitor. A- 
nul acesta ne străduim să exe
cutăm complet întreaga struc
tură de rezistență, inclusiv pin- 
za subțire din beton armat a 
acoperișului, cit și centrala ter
mică. Muncitorii care lucrează 
și vor lucra aici trebuie să fie 
dintre 
dintre cei mai pricepuți și de 
aceea vor fi selecționați din 
punct de vedere profesional 
din fiecare brigadă.

Deja la hotelul turistic de la 
Valea de Pești o parte a con
strucției (unde este situată bu
cătăria) a ajuns pină la acope
riș și se lucrează la structura 
de rezistență din beton. Ne vom 
strădui ca și acest obiectiv im
portant. prin eforturile noastre 
sporite, cu ajutorul Grupului, 
să-l terminăm în bune condi
țiuni, la data planificată.

cei mai conștiincioși,
In

as-

I

!

Coala de hirtie, cu ser 
de mașină ..bătut la un riad" 
parcă tremura in mina direc
torului uzinei. Era, oare, emo
ționat ? Mi-a intins-c ca re- 
prezenlind „ceva deosebit". 
Am prins a citi :

„In zilele de 27. 28 și 29 
mai a.c. am călătorit pină la 
Brăila pentru a-mi vizita 
mama, fratele, sora și cele
lalte rude. De cite ori mer
geam acasă, eram primit cu 
veselie de cei dragi. De astă 
dată m-au primit cu lacrimi 
in ochi, ev ițind să discute, 
preferind să-mi arate cu mina 
apa din jur.

Numai vâzînd cu proprii 
ochi nenorocirile îți poți da 
seama de realitate. Cu toate 
că am revenit de citeva zile 
în Petroșani, atît ziua cit și 
noaptea, am parcă in față, 
numai clădiri dărimate ori 
amenințate de ape, oameni 
sinistrați. femei și copii plin- 
gînd“.

..Mă întrerup din lectură... 
Ing. Gh. Olariu. directorul 
U.U.M.P., mă privea. Voia 
probabil să vadă dacă aceeași 
impresie a produs și asupra 
mea rindurile scrise pe coala 
ce-o aveam in mină. Da. mă 
emoționaseră...

O semnătură certifica cele 
S'Tisc : Cristache R. Gheorghe. 
-Cine e ?" îl întreb pe direc
tor. ..Lucrează la noi ca șef 
al depozitelor de piese de 
schimb, produse finite și ma
teriale". mi se răspunde.

Parcurg pină la capăt scri
soarea adresată de tov. Gh. 
R. Cristache conducerii Uzi
nei de utilaj minier Petro- 
1 i". ..In scopul venirii în 
ajuiorul sinistraților am ho- 
tărit ca. pe lingă cedarea în 
fiecare lună a anului curent 
a cite o zi din salariu, să 
renunț la 12 zile de conce
diu lucrind la locul de mun
că. Totodată. îmi voi convin
ge colegii și personalul cu 
care lucrez ca pină la sfir- 
șilul anului să efectuăm un 
număr de 500 ore muncă vo
luntară în cadrul întreprin
derii*.

Scrisoarea se încheie cu cu- 
v intele : „Celor ce simt Ia fel 
le recomand să procedeze la 
fel*

...;J scrisoare, o simplă scri
soare in aparență. Ea relevă 
însă nobila structură morală 
a lui Gheorghe R. Cristache, 
sentimentele frățești de soli
daritate cu sinistrații. O sim
plă scrisoare, un simplu gest 
ca multe alte mii și mii din 
țara noastră. Aplicind prin
cipiul „unde-s doi puterea 
crește*, toți oamenii țării nă
dăjduiesc un singur gind, au 
un singur țel așa cum îl ex
primă Gheorghe Cristache de 
altfel : „aș fi cel mai feri
cit, să pot vedea că toți oa
menii din zonele calamitate 
și-au reluat viața normală*. 
Umăr la umăr, întregul po
por dorește acest lucru. De 
aceea, normalizarea vieții în 
toate zonele sinistrate, deja 
conturată, va deveni reali
tate deplină in '•ei mai scurt 
itirip.

EI AU
(Urmare din pao. li

mudia a șantierului I.L.H.S. 
cel mai mare transportor — 
aproape -1000 ml. Transpor
toarele produse de muncito
rii din Salu Mare pol fi in- 
lilnile la mina Rovinari. la 
Moldova Nouă, pe multe 
șantiere de construcții.

l-am cunoscut pe autorii 
proiectului locomotivei de 
mină anligrizutoase, inginerii 
Graur și Pătcaru. autorii 
unor inovafii privind înlo
cuirea unor piese din metal 
cu piese din material plastic, 
la transportoarele de mină. 
Am cunoscut zeci și sute de 
oameni de Ia această uzină, 
insă lofi sini animali de 
aceeași dorință : de a produ-

ce cil mai multe utilaje, cu 
caracteristici cit mai înalte și 
la un prel de cosi cil mai 
redus.

— Trimitem in Valea Jiu
lui numeroase utilaje: loco
motive, transportoare — ne-a 
declarat Ion Albu, directo
rul Uzinei „Uniou. Ele sint 
mult apreciate de către mi
neri, de către specialiști. O- 
bieclivul nostru principal es
te de a reduce continuu con
sumul de metal prin proiec
tare și reproieciare. de a fur
niza minerilor utilaje care 
să funcționeze ca ceasorni
cul. Cunoaștem munca grea 
a minerilor. Dorim să le-o 
facem cit mai ușoară, mai 
spornică. Prin intermediul 
ziarului „Steagul roșu'

P. M.

I.a București, au începui 
luni dimineața lucrurile con
ferinței „Cercetări științifice 
cu ajutorul observațiilor sa
teliților arliliciali ai pămin- 
tului“. organizată de Acade
mia Republicii Socialiste Ro
mânia.

Iau parte specialiști 
geodezie prin sateliți, in
tronomic și geofizică din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mongolia. Polonia, 
România, U.R.S.S.. Ungaria, 
precum și invitați din An
glia, Franța, Finlanda. și 
S.U.A. Participanții vor sus
ține circa -T> rlc comunicări 
științifice axate in principal 
pe problems ale geodeziei 
dinamice și geometrice orin 
sateliți șl studiului variației 
parametrilor atmosferei înal
te deduși din mișcarea sate
liților arliliciali ai pămintu-

PROFILAXIA CARIEI DENTARE
Caria dentară este una din 

afecțiunile cele mai răspindile 
azi la omul civilizai. Frecventa 
ei mărită se explică prin schim
barea radicală a felului de via
ța și de alimentație al oame
nilor. Caria dentară este o boa
lă care distruge progresiv din
tele, de la periferie spre came
ra pulpară, deschizind calea 
spre infecție, prin vasele san- - 
guine, in organismul 
Procesele carioase care 
dezvoltai și au ajuns la 
vența pe care o constatăm se -■ 
datoresc anumitor factori deter
minant, favorizanți și unor fac- ' 
tori ocazionali. Este de datoria 
noastră, a medicilor, să desco
perim acești factori și să-i va- ,■ 
lorificăm în folosul societății.

Majoritatea autorilor consi
deră că alimentația, proporția 
elementelor componente ale ' 
alimentelor și modul de pregă
tire a lor reprezintă factorul . 
cariogen cel mai important. De 
aceea, factorii predispozanti pe 
care trebuie să-i cunoaștem 
joacă un rol foarte mare in a- 
pariția cariei dentare. Dintre ' 
acestea amintim anomaliile 
dento-maxilare, sau protezele 
defectuoase, care nu permit o 
corectă spălare a dinților și 
degajarea resturilor alimentare 
ce reprezintă un admirabil me
diu de cultură pentru microbii 
carioqeni.

Avind în vedere complexita
tea factorilor care au rol în

uman, 
s-au 
(rec.

etiopatogenia cariei dentare, 
masurile profilactice se adre
sează ații întregului organism, 
în sensul măririi rezistenței lui, 
cit și înlăturării factorilor (a- 
vorizanți. Prevenirea cariei 
dentare se face in două perioa
de: pienalâlă și postnalală, 
prin ’ măsuri de ordin general și 
local. Asupra acestor două pe
rioade aș vrej să insist puțin.

I

medicului

UZINA
Petroșani, transmit bravilor 
mineri din Valea Jiului mul
tă sănătate, fericire, le mul
țumim că In clipele de grea 
cumpănă au fost alături de 
noi.

Unio. Un singur cuvinl, un 
cuvinl de prestigiu cunoscut 
in întreaga Iară și în mul
te lari de pe meridianele 
globului. Unio, marcă bine
cunoscută. Unio, Înseamnă 
munca a mii de constructori de 
utilaj minier care poartă cu 
ele lot atitea mesaje de prie
tenie și solidaritate. " 
înseamnă 
plină de abnegație 
refacerea cit 
a pagubelor care s-au produs 
in urma calamităților nalu-

Mineralizarea dinților tem
porari începe în luna 5—6 a 
vieții embrionare, iar a primu
lui malar permanent spre sfîrși- 
tul lunii a 9-a. Alimentația 
gravidei trebuie sa conțină 
substanțele necesare unei dez
voltări normale, a ..organismului 
fitului, inclusiv a maxilarelor 
și dinților. Condi’iîle de viață 
ale gravidei au rol deosebit în 
dezvoltarea fătului. Alimentele 
să fie bogate în proteine, hi- 
dranți de carbon, grăsimi, să
ruri minerale și vitamine,. Re- 
qipiî'l aVmentar să fie într-o 
măsură mai mare lacto-vegeta- 
rjag deoarece sărurile minerale 
și vitaminele se găsesc mai ales 
în legume, fructe, lapte’ In peri
oada post-natală structura smal
țului dentar poate fi influențată 
avind în vedere că în primii 
2—3 ani de viată începe mine
ralizarea dinților permanenti 
care durează pină la 12 ani.

Ca măsuri de ordin general 
în privința alimentației, se pre
feră alimentația naturală a su
garului: după erupția din
ților j temporari, copilul tre
buie ț < bișnuit să mestec. bine 
mai %les alimentele dure. Intre 
masurile de ordin local, o im
portantă deosebită trebuie acor
dată igienei bucale prin care

înlătură resturile alimentare de 
la nivelul dinților. Folosirea 
periuței de dinți începe o dată 
cu terminarea erupției dinților 
de lapte - la 2 -3 ani. Peria- 
jul dinților să se facă in sens 
vertical d run e spre
dinte, indepărtindu-se astfel 
resturile alimentare și făcindu- 

i masaj al gingiei, sli- 
irculatia la acest nivel, 

eficace metodă de 
in masă a cariei den

tare este folosirea apei de băut 
(in școli, orașe) fluorizarea 
produselor alimentare (lapte, 
șare de bucătărie), cit și flu
orizarea pastei de dinți în com
binații organice cu acizi ami- 
nați sau ingestia de tablete de 
fluorură de natriu. Fluorizarea 
nu are efect decit asupra din
ților în dezvoltare, de 
numai cop;ii beneficiază 
ceste metode.

Depistarea precoce a 
dentare constituie un alt 
ele combatere a ei. 
nu suferi de durere 
(considerată una din 
mari suferințe din cile cunoaș
te omul), trebuie sa mernem la 
modicul stomatolog să tratăm 
caria în faza ei incim.... ..

Pentru profilaxia cariei den
tare. o importanță mare trebu
ie să se acorde tratamentului 
în unitățile de copii — creșe, 
cămine, școli — la care caria 
dentară este foarte frecventă 
și evoluează repede dind com
plicații crave, făcmd invalizi 
oameni în pragul intrării lor 
în producție. La adulti nu mal 
apar carii noi decit în mod ex
ceptional. Adultul și bătrînul 
au mai multă nevoie de prote
ze a căror confecționare nece
sită aparatură specială, materi
ale și laboratoare cu înzestrare 
costisitoare. Dispensarizarea co
piilor școlari este o acțiune cu 
rezultate remarcabile în acțiu
nea profilactico-curaliv ă in ca
ria dentară.

se și un 
mulind ci 
Cea mai 
profilaxie

aceea 
de a-

cariei 
mijloc 

Pentru a 
dentară 

cele mai

In atentia
populației

din
Petroșani

Conducerea spitalului 
policlinicii din Petroșani fa
ce cunoscut populației din 
municipiu că incepind cu 
data de 10 iunie a.c. cabi
netele de specialitate ale 
policlinicii își reiau activi
tatea normală, după înche
ierea lucrărilor de repara
ție a imobilului.

PREGĂTIREA PEDAGOGICA
a profesorului de specialitate tehnică

In urma cu citiră ani, reluin- 
du-se o tradiție de prestigiu 
a școlii românești, ai 
ființate pe tot cupri 
licee de specialitate, 
pregătească tehnicieni 
cializare medie in 
muri de activitate, 
profesori de cullu 
la aceste licee au coop
tați în rindul cadrelor didacti
ce ingineri care, prin forța lu
crurilor, nu au beneficiat de 
cunoștințele pedagogice nece
sare unei activități la catedră. 
Faptul acesta a fost resimțit de 
mulți ca un handicap serios in 
activitatea inslrucLiv-educativă 
de zi cu zi. De aceea, noi cei 
care ne aflăm într-o asemenea 
situație, am căutat să ne însu
șim treptat noțiunile de I 
ale psihologiei pedagogice, 
dagoqiei. metodicii.

N-aș putea spune că la 
trarea mea in învățămint 
fost cuprins 
deosebit, 
să devin 
de elevi, __ . _________
pregătesc generațiile de elevi 
la nivelul actual al științei și 
tehnicii. De un singur lucru 
eram convins, că în facultate 
primisem o temeinică pregătire 
in domeniul științelor tehnice, 
dublată fiind de cei peste 10 
ani de practică in cadrul unui 
institui de cercetări miniere, 
unde se sintetizau și se fructi
ficau prin studii probleme le- 
-gale de munca în subteran.

Din momentul intrării in în- 
vățămînlul tehnic am începui 
să întrezăresc unele îndoieli în 
convingerea că voi putea fi un 
profesor bun. Uitasem parcă de 
pregătirea si experiența mea, 
de altfel nu de . -ast.i mă în
treba cinc-va ci de totul alte 
probleme. Am început mă
frăminj. dacă vii oare, sa 
mă impun elevilor, dacft voi 
putea să le -jartea ce
le rn,.;nn (Un .-Hn-.s'.in'.olo mc- 

VCi

bază
pe-

in- 
am 

de un entuziasm 
cert este că doream 
un profesor bun, iubit 
exigent totodată, să

D.ir cu d.selplina ci*

întrebări simi-face? Sute de 
lare imi umblau prin minte pî
nă noaptea tirziu. Oricum, toa
te acestea trebuiau lămurite 
într-un fel. De aceea, am simlit 
nevoia să mă adresez cărților 
pedagogice, ele fiind mijloace 
sigure de pregătire didactică a 
unui profesor.

După scopul propus, am a- 
juns la concluzia că trebuie să 
fiu cu mine însumi exigent și, 
de aceea, am început să mă 
autocontrolez, observînd para
lel comportarea celorlalți co
legi ai mei, cu experiență în 
profesia didactică.

Nu sint deplin convins,
după numai un an să fi reușit 
întrulotul in noua' carieră. Ori
cum. mă simt atras de această 
profesie, iar rezultatele elevilor 
mei promit a fi bune. Acestea 
sînt, cred, argumentele care mă 
conving că sînt pe drumul cel 
bun.

Este adevărat că lacunele în 
pregătirea mea pedagogică și 
didactică sint, în parte, înlă
turate de către organele 
conducere ale liceului, prin 
nalizele și sfaturile acordate 
regularitate. Am beneficiat din 
plin de asemenea ajutoare, aces
tea venind de cele mai multe 
ori din partea directorului lice
ului, profesor cu îndelungată 
activitate la catedră, de la care 
am învățat că bunele deprin
deri didactice se pot forma sis
tematic numai într-un climat 
pedagogic cu totul optimal.

Dată fiind înalta răspundere 
ce ne revine nouă, profesorilor, 
rezultă că în munca la catedră 
p-)ale mai ir.ult ca în oricare 
alt domeniu de activitate, nu 
are ce căuta slaba pregătire 
profesională, plafonarea, ruti
na. Buna pregătire politico-ide
ologic pedagogică și profesi
onală este, deci absolut necesa
ră oricărui cadru didactic. De 
aceea, consider că la reușita 
didactic ă ' 'ito'ilor pm^sori 
de apcc’.alități ichnice concură

■ III UHLLL
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Ultima dragoste (8—10 
iunie); Republica: Furtuna 
începe: (8—10 iurie): PETRI- 
LA : Femeia îr. .ârătnică (7 
—9 iunie); LONEA — Mine
rul : Vițelul de aur (8—10 
iunie); VULCAN : Numai o 
singură viață (8—10 iunie); 
BARBATENI : Chemați-I pe 
Martin (9—10 iunie): LUPENT 
Cultural : Splendoare în iar
bă (8—12 iunie): Muncito
resc : Vîrsta ingrată (9—10 
iunie): PAROȘENT : Riscurile 
meseriei (9—10 iunie)/

[xploatarea minieră

angajează imediat
2 macaragii

mașiniști pod rulant

Că Ing. Ilie BREBEN
Liceul industrial Petroșani

Dr. Silvia BANACU 
medic specialist stomatolog

U nio 
muncă hotărilă, 

pentru 
mai grabnică

PETROȘANI
cu sediul în Petroșani, str. XI. Eniinescu nr. 17, telefon 1736

ANUNȚA

la

Ș'

va

din toatâ țara, în virstă de 
31 decembrie 1970.
elevii merituoși primesc burse.

avea loc la data de 19-22

mai mulți factori, printre care 
vom aminti : permanenta preo
cupare pentru informarea știin
țifică, pentru autoperfecționa- 
re, menținerea entuziasmului în 
muncă, a elanului creator ele.

Participarea cu regularitate 
la cursurile de perfecționare, 
participarea activă la invăță- 
mintul ideologic contribuie la 
înarmarea tînărului profesor cu 
busola care să-i indice calea 
spre succes, pentru desfășura
rea in bune condițiuni a mun
cii sale, pe cit de complexă pe 
atît de f-’m-Ată.

Mica 
publicitate
VlND motocicletă C.Z. 175. 
Petroșani, sir. Indcpenden- 

bl. 26/4,

MIERCURI 10 IUNIE
PROGRAMUL I : 5,05—6,00 

Muzica dimineții: 6,05—9,30 
Muzică .și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Viața cărților; 
10,10 Curs de limba germană; 
10,30 Vreau să știu; 11,05 Me
lodii de Ion Rădulcscu și 
Fremi Moreno; 11,20 Palrium 
Carmen; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Melodii vechi, inter, 
preți noi; 12,30 Din cele mai

.îndrăgite populare;
13.00 Radiojurnal 13,10 Avan
premieră cotidiană; 13,22 Un 

;cintec vechi rămine veșnic tî- 
năr — muzică ușoară: 13,45 
Muzică populară: 14,00 Calei
doscop muzical; 14.40 Publici- 
tate-radio; 14,50 Muzică popu
lară; 15,00 Radio școală; 15,30 
Compozitorul săptăminii: 16.00 
Radiojurnal: 16,20 Prelucrări 
de folclor de Sabin Drăgoi: 
16,30 Consultație juridică: 
16,40 Selecțiuni din operete: 
17.05 Antena tineretului: 17.30 
Piese alese din fonoteca de 
muzică populară; 18.03 Știin
ță. tehnică, fantezie; 18,30 
Muzică ușoară; 19,00 Gazeta 
radio; 19,30 Muzică de estra-

dă; 19,45 Miniaturi instrumen
tale; 20,05 Tableta de seară; 
20,10 Muzică populară; 20,20 
Argheziană: 2025 Melodii de 
pretutindeni; 21,00 întreaga 
țară : o inimă, un gind, o 
faptă. Contribuții ale oameni
lor de cultură la contul C.E.C. 
2 000; 21,20 Orchestra Electre
cord; 21,30 Moment poetic; 
21,35 Solista serii — Sarita 
Montiel; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Sport; 22,30 Pentru mag
netofonul dv.; 23,10 Concert 
dp muzică ușoară; 23.50 Trans
misiunea meciului de fotbal 
România — Brazilia diti tur
neul final al Campionatului 
Mondial din Mexic; 1,50—5.00 
Estrada nocturnă.

Salarizarea : conform 
H. C. M. 914|1968

Informații suplimentare 
se pot lua zilnic, înire o- 
rele7—15,15 de la biroul 
personal al exploatării

Susținerea examenului de admitere - iunie 1970 
pentru specialitățile :

— electromecanică minieră
— exploatări miniere
înscrierile se fac in perioada 1—19 iunie (inclusiv) 

sediul școlii.
Concursul incepe 

constă în probe scrise 
maticâ.

Examenul medical 
iunie la sediul școlii.

Se primesc candidați 
pînă la 17 ani împliniți la

Pe timpul școlarizării ____ _____ T.
Actele necesare pentru înscriere :
— certificat de naștere în original și copie (copia se 

certifică de către liceu și se păstrează anexată la cerere, 
iar originalul se restituie) ;

— certificat de absolvire (in original) a școlii generale.
Candidații proveniți din promoția anului școlar 

1969—1970 vor fi înscriși la concurs pe baza adeverinței 
de promovare a clasei a Vlll-a eliberată de școală in 
acest scop ;

— fișa medicală completată, eliberată de școala ge
nerală absolvită sau certificatul medical eliberat de cir
cumscripția medico-sanitară la care candidatul se află in 
evidență ;

— buletin de analiza singelui și rezultatul examenu
lui radiologie pulmonar (radioscopie, radiografie 
microradiografie), efectuate cu cel mult ' ‘ 
de concurs.

Liceul industrial minier pregătește 
medii în specialitățile amintite.

Informații suplimentare se primesc

sau
trei luni înainte

cadre tehnice

la sediul școlii.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ DIMENSIUNILE

AJUTOARE
pentru sinisfrafii 

din România
După cum s-a niai anunțat, 

expriinîndu-și sentimentele dc 
compasiune în legătură cu i- 
nundațiilo care s-au abătut a- 
supra țării noastre. Șahinsih îl 
Iranului. Mohammad Roza Pah
lavi Aryamehr, a hotărit să tri
mită un avion cuprinzind do
nații personale pentru ajutora
rea locuitorilor orașelor Brăila 
și Galați, care au avut dc su
ferit de pe urma inundațiilor. 
Luni la amiază, pe aeroportul 
Otopeni a aterizat un avion 
special încărcat cu 10 000 kg 
alimente. îmbrăcăminte, încăl
țăminte și 1 000 kg de substanțe 
dezinfectate pentru apa de 
băut.

O
Guvernul danez a hotărit să 

acorde un ajutor suplimentar 
In valoare de 100 000 coroane, 
pe care îl va transfera Crucii 
Roșii din Danemarca. în ve
derea cumpărării de diferite o- 
biecte

O
O telegramă de compasiune 

și solidaritate sosită la Consi
liul național al femeilor din 
România, din partea Uniunii 
femeilor democrate din Austria, 
anunță totodată o donație de 
100 pături, precum și organiza
rea unei colecte de bani în 
rindul cititorilor revistei ..Stim- 
me der Frau“.

Centrul Fondului britanic al 
evreilor din Anglia a donat 
pentru ajutorarea zonelor cala
mitate 1 000 lire sterline.

O
...Conference on Jewish Ma

terial Claims anainst Germany" 
din New York a hotărit acor
darea unui ajutor în valută de 
20 000 dolari S.U.A.

O
Comitetul de ajutorare al bi

sericilor din Olanda a trimis 
In România medicamente și ar
ticole sanitare în valoare de 
5 467 dolari S.U.A., iar Comite
tul de ajutorare al bisericilor 
Jlin Danemarca — utilaje, me

IN CURIND NU VOR MAI Fl I
(Urmare din pag. 1)

Mai exista un trib de indi
eni — Patașo. Prin așezările 
lor au Jost trimiși „medici", 
cu misiunea de a-i inocula 
preventiv contra diierilelor 
boli tropicale. După ce au 
fost injectați o dată sau de 
două ori, indienii au primit 
și îmbrăcăminte de la medi
cii binevoitori.

Dar bucuria le-a lost de 
scurtă durată : indienii patașo 
nu mai există — siringile nit 
conțineau seruri binefăcătoa
re, ci virusul variolei, iar hai
nele fuseseră luate de la bol
navi de variolă...

Inițiatorii acestor asasinate 
in masă nu au recurs de fieca
re dată la mijloace atit de 
rafinate. In cazul tribului Cinta 
Larga, de exemplu, indienii 
brazilieni au fost lichidați cu 
ajutorul unui avion, care i-a 
împroșcat cu încărcături de di
namită, sau i-a secerat cu 
mitralierele.

S. P. 1.
In cazul Braziliei, misiuni

le de exterminare sistemati
că a indienilor au fost orga
nizate in ultimul timp de... 
„Societatea pentru protecția 
indienilor', cunoscută sub ini
țialele S.P.l. Aceasta fusese 
creată cu peste 20 de ani în 
urmă, in scopul stabilirii unui 
contact cu tuburile 
și al „civilizării' lor. In 1968 
însă, S.P.L a devenit obiectul 
unui scandal de mari Pr°Por' 
ții, după ce un raport dc 20 
de volume, întocmit de mai 
multe comisii pe baza unor 
cercetări efectuate in slutele 
Braziliei, a dezvăluit adevă
rat a activitate de genocid a 
acestei organizații.

Dar, sub diferite forme, ase- 
menea .S.P.l.' au existat 5l 
mai există in multe alte țari 
ale America Latine — in 've
nezuela și Columbia, in Gu
yana și Bolivia, in Paraguay 
și Argentina.

istoria arată că după colo
nizarea teritoriilor ușor acce
sibile din aceste țări. albii 
întreprinzători au trecut cu- 
rind la o a doua etapă — 
aceea a explorării și exploa
tării vastelor regiuni de jun
glă, dîndu-și seama că ele 
ascund mari bogății naturale. 
Oiensiva civilizației capita
liste a găsit aici triburile de 
indieni, primii locuitori din 
America de Sud, a căror apa
riție a fost situată dc oamenii 
de știință cu aproximativ 
7 ; 500 de ani in urmă. Ei nu 
bănuiau că păminturile pe 
care trăiesc conțin diamante, 
aur, cauciuc, cel mai fertil 
sol...

Firme și întreprinderi au 

dicamente și alimente în va
loare de 45 000 dolari.

O
Ziarul ..Evening Telegraph" 

din Peterborough a lansat un 
apel către populația orașului in 
vederea strîngcrii de fonduri 
pentru zonele sinistrate din Ro
mânia. Apelul se bucură de 
sprijinul deplin al primarului 
și episcopului orașului.

In același scop, ziarul „Bir
mingham Evenind Post" a lan
sat un apel propriu către popu
lația orașului Birmingham.

★
Din Italia au mai anunțat do

nații firmele „Valbruna" — 
3 000 000 lire italiene. „Rumian- 
ca“ — 500 000 lire, .,Mario Bo- 
reka" — 500 000 lire, ..Carlo 
Aimoni* — 100 000 lire, ..Car- 
ticra din San Cesario" — 50 000 
lire. ..Italco" — 20 000 lire.

Firma „Nungesser" din R. F. 
a Germaniei a pus la dispozi
ție. in cadrul ajutorului pen
tru zonele sinistrate din Româ
nia. 10 tone hamei pentru în- 
sâmințări.

O
Au mai anunțat donații fir

mele engleze ..M. Golodetz" — 
1 200 dolari S.U.A., „The Owen 
Organization" — 600 dolari.
„Pneumatics Ltd" — 480 dolari 
și „Weth Internațional" — 192 
cutii cu hrană pentru copii și 
medicamente.

O
Cetățenii italieni, originari 

din România, Carvj Carmelo 
și Piva Antonio au donat 75 000 
și respectiv 100 000 lire italiene, 
iar preoții din Roma, originari 
din România — 200 000 lire i- 
taliene.

O
Din Belgia au mai anunțat 

contribuții la fondul de ajuto
rare cetățenii de origine ro
mână : Berger Heinrich — 
10 000 franci belgieni, Liteanu 
Aurel — 5 000 franci belgieni. 
Van den Brukne — 6 000 franci 
francezi.

(Agerpres)

organizat adevărate expedi
ții de cucerire. Contactul din
tre alb și indianul primitiv a 
fost firește, dificil. Albul a 
soluționat însă toate greută
țile pe calea forței. Acest 
contact s-a caracterizat prin 
spolierea populației indiene, 
acapararea păminturilor, tran
sformarea în sclavi a indieni
lor apți de muncă, extermina
rea celorlalți, mai ales a fe
meilor și copiilor.

„CUIBADAS"

In Chile, triburile de indi
eni din Țara de Foc au înce
put să fie decimate încă îna
inte de primul război mondi
al, într-o așa măsură Incit 
pînă astăzi ele au dispărut 
aproape in întregime.

Mai recent, in 1967, în zo
nele de irontieră dintre Co
lumbia și Venezuela, crescă
torii de vite au organizat a- 
devorate vinători de oameni. 
După numele indienilor Cuiba, 
aceste expediții singeroase au 
căpătat denumirea „cuibadas'. 
Toți indienii infilniți in cale 
erau doboriți. Masacrele au 
devenit cunoscute prin scri
soarea adresată de un jurist 
unui ziar din Bogota. Guver
nul columbian a trimis la 
fața locului polițiști și an
chetatori, care au deferit jus
tiției un grup de 18 persoane, 
printre care două femei. Au 
ieșit la iveală atrocități ha
lucinante. Unul din „vinălori', 
Anselmo Nievers Aguirre, a 
căsăpii cu securea „circa' 50 
de indieni (nu-și amintea nu
mărul exact) — ceea ce a 
determinat „societatea de vî- 
năloare" să-i confere titlul 
de „rege al securii'. Un altul, 
Ramon Santana, a declarat: 
„Am omorît o fetiță de vreo 
șase ani cu un ciomag, pen
tru că țipa îngrozitor Ungă ca
davrele părinților ei'. Una din 
femei a arătat: „Cei mai răi 
erau copiii. Se tăvăleau pe 
pămint și țipau. Unii din oa
menii noștri a lichidat o fe
tiță cu cuțitul. Nici nu știam 
că este interzis să vlnezi pe 
acești sălbatici!“

Dar în urma anchetei în
treprinse, situația nu s-a îm
bunătățit. Exploratorul suedez 
Lars Pearson, care a făcut 
dezvăluiri zguduitoare în le
gătură cu exterminarea popu
lației indigene din regiunile 
Amazoniei, arăta printre al
tele : „Cînd i-am vizitat pe 
Cuiba, in iulie 1968, la un 
moment dat au apărut cîțiva 
membri ai ultimului grup ce 
mai trăia în aiara celor două 
sate (ultimele din marile așe
zări ale indienilor Cuiba). Ei 
fuseseră tocmai atacați și ur
măriți de coloniștii albi — 
bărbați și iemei — care or

Vizita 
tovarășului 

Emil Bodnaraș 
în R.P.D. 
Coreeană

PHENIAN 8. — Trimisul spe
cial Ion Finlinaru transmite t 
Luni, delegația Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste Ro. 
mânia, condusă de Emil Bod- 
naraș. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, a vizitat satul natal și 
casa memorials a lui Kim Ir 
Sen.

In aceeași zi, delegația ro
mână a vizitat expoziția reali
zărilor industriale și agricole 
ale R.P.D. Coreene.

Seara, ambasadorul României 
la Phenian, Nicolae Popa, a o- 
ferit o recepție. Cu acest prilej, 
tovarășii Emil Bodnaraș și Pak 
Sen Cer au rostit toasturi. Re
cepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, dc prietenie.

---- ★-----

Președintele 
Argentinei 

a fost destituit
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). 

— Președintele Argentinei, ge
neralul Juan Carlos Ongania, a 
fost destituit luni din funcțiile 
sale de către comandanții su
premi ale celor trei armate ale 
țării. Intr-un comunicat publi
cat la Buenos Aires, comandan
ții forțelor militare terestre, 
navale și aeriene declară că 
.,au hotărit să-și asume imediat 
puterea politică in Argentina".

Conflictul care a izbucnit în
tre președinte și comandanții 
supremi ai forțelor armate ar- 
gentiniene s-a datorat, potrivit 
unui alt comunicat publicat 
anteriof, refuzului președintelui 
Ongania de a accepta propune
rile făcute de șefii militari de 
a se revizui constituția, acor- 
dîndu-se o putere mai mare 
juntei militare în luarea hotă- 
rîrilor politice majore.

ganizaseră o „vinăloare". Au 
fost măcelăriți 20 de Cuiba. 
Salul în care locuiau fusese 
tot timpul amenințat de co
loniștii albi. Aceștia ucideau 
toate animalele din împreju
rimi, pentru a înfometa pe in
dieni și a-i forța pe această 
cale să cedeze păminturile 
lor și să lucreze pentru o pla
tă derizorie pe păminturile 
marilor latifundiari".

„TEXACO $1 COLPET"
De ambele părți ale fronti

erei dintre Columbia și Ve
nezuela, în pădurile seculare 
Sierra de Perija, trăiau indie
nii Bare, aparținind tribului 
Motilonesc. Pînă acum clteva 
decenii, ei mai aprindeau ima
ginația lumii înconjurătoare, 
căci nimeni nu pătrunsese încă 
pînă la ei. Dar societățile pe
troliere nord-americane „Te
xaco" și „Colpet" știau că re
giunile locuite de Bare adă
posteau surse uriașe de pe
trol. Prin „expediții de pe
depsire" și raiduri aeriene, 
așezările acestor motilones 
au fost prefăcute în scrum. 
Astăzi, din cei 5 000 de indi
eni Bare mai există 500—600, 
care duc o existență mizeră, 
la periferia coloniilor de pe
troliști albi. Martorii dispuși 
să dezvăluie crimele comise 
au fost sfătuiți de autorități 
să părăsească Venezuela. Po
liția nu le-ar putea asigura 
securitatea, li s-a spus, căci 
„prea mulți bani sini la mij
loc",

EXCEPȚII
Mexicul este singura țară 

sud-americană care își spune 
cu oarecare mîndrie „nacion 
azteca" (națiune aztecă) și 
care nu-și reneagă originile 
sale indiene. In Mexic însă, 
proporția indienilor propriu- 
ziși nu .este astăzi mai mare 
de 25 Ia sută.

Alta este situația in țările 
în a căror populație indienii 
reprezintă proporții mai ridi
cate, ca de exemplu Bolivia 
(54 la sulă indieni, 31 la sută 
metiși), Peru (48 la sută indi
eni, 43 la sută metiși) sau 
Ecuador (35 la sulă indieni, 
50 la sulă metiși). '

In constituția braziliană e- 
xistu un articol 4, care garan
tează indienilor dreptul asu
pra pămînlului pe care tră
iesc. In practică, acest drept 
a rămas numai pe hirlie. „Ar
ticole 4“ similare sint înscrise 
mai in toate constituțiile sta
telor sud-americane.

Este adevărat că astăzi une
le guverne intenționează să 
dea viață acestor articole, să 
rupă cu tradiționala politică 
antiindiană. In lumina progra
mului noului guvern peruvian

R. S. CEHOSLOVACA: Complexul pentru prepararea cărbunelui brun de la Vresova, 
vestul Boemiei, este al doilea de acest fel ca mărime din țară. Uzina de preparare are o 
capacitate de prelucrare de 5 mil. tone de cărbune brun pe an, uzina de brichete o capaci
tate de 1 mil. tone de brichete pe an și o termocentrală cu o capacitate de 220 MW. De ase
menea complexul va avea și o secție chimică, precum și secții de produse rare din gaze.

Evoluția 
navei spațiale 

„Soiuz-9"
MOSCOVA 8 (Agerpres). 

— In cea de-a șaptea zi de 
lucru în Cosmos a echipaju
lui navei „Soiuz-9", Andrian 
Nicolaev și Vitali Sevastia- 
nov au executat experiențe 
legate de studierea spațiului 
circumlerestru și au făcut 
cercetări medicale. A fost 
fotografiat orizontul Pămân
tului in timpul zilei și în 
amurg. In timpul zborului 
deasupra părții umbrite a Pă- 
minlului, Andrian Nikolaev 
a orientat nava lndreptind 
axul hubloului optic spre ori
zontul terestru în amurg. 
Apoi, inginerul de bord Vi
tali Sevaslianov a efectuat 
o spectrofotometrie a orizon
tului.

La ora 13,37 (ora Bucureș- 
tiului) nava cosmică „Soiuz-9" 
efectuase 108 rotații în jurul 
Pămînlului. Zborul continuă.

Velasco Alvarado, de exem
plu, urmează să se pună ca
păt politicii de sugrumare 
economică și culturală a ce
lor 5 milioane de indieni care 
mai există în țară. A fost 
proclamată o reformă agrară, 
în cadrul căreia, după cum 
s-a exprimat Alvarado, apă- 
mlntul trebuie să aparțină 
celor care îl muncesc" — pînă 
la limita de 10—15 ha.

Realitatea este, deocamda
tă, că în Brazilia, de exemplu, 
a cincea parie din teritoriul 
țării aparține unor proprietari 
străini. Numai principele Rai
ner din Monaco are in Mato 
Grosso proprietăți funciare a 
căror suprafață depășește de 
12 ori propriul său principat ! 
Intr-o serie de state din 
nord-veslul țării, municipii 
întregi și întinse teritorii bo
gate în resurse naturale sînl 
stăpinile de străini. La un mo
ment dat s-a constatat că un 
singur industriaș nord-ameri- 
can, Stanley Amos Sellig de 
ține în două state braziliene 
pămînluri 'totalizând 650000 
ha ■'

Este adevărat că în țările 
sud-americane există și fdrțe 
progresiste care denunță ge
nocidul și nedreptățile cărora 
le cad victimă indienii. Dar, 
pină acum, glasul aceslor -efor
ie a fost acoperit de cel al ■ 
intereselor cercurilor de afa
ceri din țară și străinătate, 
care se sprijină pe puterea 
banului.

DUPĂ 20 DE ANI NU \OR
MAI FI

In aceste condiții. este greu
de întrevăzut cum Și cînd
vor ajunge indienii să stăpi- 
nească pămîntul pe care îl 
muncesc, cum și cînd supra
viețuitorii indieni de astăzi 
vor înceta a mai fi simpli 
sclavi, destinați dispariției 
totale.

După părerea antropologu
lui Omar Parano Montenegro, 
care și-a consacrat întreaga 
viață problemelor indienilor, 
„după 20 de ani nu va mai 
rămine în viață nici un in
dian : o parte vor fi metișizați, 
iar o parte vor dispare".

La întrebarea — de ce dis
par indienii ? un alt reputat 
indianist, dr. Noel Nutels, a 
răspuns: „Indianul dispare 
din cauza consecințelor actu
alei structuri economice. Boa
la și carabina sint numai in
strumentele ce se pun în func
țiune pentru a omorî pe in
dian ; ceea ce îl omoară es
te nedreptatea, lăcomia de 
pămînluri. invazia așa-numilei 
civilizații, care le transmite. 
boli și le ucide propria lor 
cultură".

din Peru
LIMA 8 (Agerpres). — „Dimensiunile cutremurului care 

a lovit in urmă cu o săptfimină întinse zone din Peru sint 
comparabile doar dezastrului produs la Hiroshima de bom
ba atomică", a declarat linul din șefii echipelor de salvare 
sosite la fața locului, Robert Brightler. „Este pur și simplu 
de necrezut. Distrugerile produse de cutremur la Yungay, 
Huaraz și Caraz depășesc limitele verosimilului. In plus, nu 
cunoaștem situația in zeci de alte centre".

Cel mai grav atins dintre toate aceste localități pare 
a fi orașul Yungay, care a fost complet acoperit de ape și 
mil, după distrugerea digurilor dc proiecție. Doar cîțiva 
palmieri și o statuie dc pe o colină se mai află aici in pi
cioare. Există temeri că întreaga populație a orașului — 
20 000 locuitori — a pierit. Mii dc victime au fost înregis
trate și Ia Huaraz. oraș cu o populație de 40 000 locuitori, 
Caraz și in alte cîteva zeci (Ic locaihătî mai miri 
in întregime.

Operațiunile de salvare sint mult îngreunate de insu
ficiența căilor de comunicație refăcute. La o săptămină de 
la producerea cutremurului, ajutoarele continuă să fia 
transportate in special pe calea aerului, căile rutiere fiind 
in marea lor majoritate scoase din uz ca urmare a alune
cărilor dc teren. Din acest motiv, ajutoarele în hrană, me
dicamente, îmbrăcăminte etc. ajunse in zonele sinistrate 
nu sint in cantitate suficientă. Autoritățile au subliniat, pe 
de altă parte, pericolul epidemiilor, care este cu atit mai 
mare cu cit sute (Ic cadavre continuă să se afle sub dărî- 
mături.

Potrivit ultimelor estimări oficiale, de pe urma cutre
murului au pierit 40 000 de persoane. Echipele de salvare 
trimise de O.N.U. apreciază însă că numărul morților este 
de aproximativ 50 000. Această cifră situează cutremurul 
din Peru — cel mai grav 
doi în lume, în ceea ce 
cel produs în anul 1935 
soldat cu 60 000 morți.

din istoria acestei țări — pe locul 
privește totalul victimelor, după 
in localitatea indiană Quetta și

PARIS 8. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : La cel de-al IV-lea Salon internațional al cărții 
și presei tehnice și științifice, deschis la Porte de Ver
sailles, la care participă numeroși editori reprezentativi 
din 20 de țări. România este prezentă cu un stand organi
zat de Centrala că-ții. Sint expuse 250 titluri din lucrările 
apărute în ultimii doi ani, din domeniile șlințelor tehnice, 
medicale și agrosilvice. Vizitind standul la deschidere. Pierre 
Aigrain, delegatul general din domeniul cercetării științi
fice și tehnice al Franței, a avut cuvinte de apreciere deo
sebită pentru conținutul și prezentarea standului românesc, 
cit și pentru relațiile ascendente existente intre editorii ro
mâni și francezi. Standul românesc a fost vizitat de direc
torii marilor edituri franceze de specialitate și de un nu
meros public.

O
LIMA 8 (Agerpres). — Pentru finanțarea lucrărilor de 

reconstrucție și înlăturarea uriașelor pagube materiale pro
vocate de cutremurul care a distrus numeroase localități 
peruviene sint necesari cel puțin 230 de milioane de dolari, 
apreciaz'ă ministrul economiei și finanțelor peruvian. Cos
tul total al lucrărilor este însă foarte greu de apreciat cu 
exactitate. Ministrul peruvian al economiei și finanțelor a 
anunțat că a întreprins demersuri pentru a obține un credit 
în valoare de 35 milioane dolari din partea Băncii Inter- 
americane pentru Dezvoltare, precum și a unui împrumut 
din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BIRD). Președintele Băncii Interamericane pen
tru Dezvoltare, Felipe Herrera, a declarat că aceasta este 
gata să coopereze tehnic și financiar la lucrările de recon
strucție.

• Averell Harriman, fost 
conducător al delegației ame
ricane la conferința de pace de 
la Paris în problema Vietna- 

— mului, a criticat din nou, în
tr-o declarație făcută în fața 
absolvenților de la Universita- 

~~ tea Georgetown, politica admi
nistrației de „vietnamizare“. El 
a subliniat că programul de 
„vietnamizare" nu duce decît 
la perpetuarea războiului din 
Vietnam și nu la restaurarea 
păcii după cum se afirmă ofi
cial.

• Un marș al păcii — pri
mul din acest an în Japonia — 
a început la Hiroșima, urmind 
să se încheie peste cîteva săp- 
tămîni la Tokio. Marșul organi
zat de Consiliul național japo
nez pentru interzicerea arme
lor atomice și cu hidrogen 
(Gensuike). este consacrat a- 
propiatei comemorări a 25 de 
ani de la bombardamentele ato
mice asupra orașelor Hiroșima 
și Nagasaki.

O Un veritabil trafic de 
sclavi are loc de cîteva luni în 
Brazilia, declară șeful poliției 
federale braziliene. Acest tra
fic constă în racolarea de mun
citori din nordul țării oare sînt 
vînduți aDoi unor latifundiari 
din alte regiuni. Guvernul bra
zilian a deschis o anchetă pen
tru a se pune capăt acestei 
forme de „sclavaj modern", dar 
serviciile politiei federale în
sărcinate cu conducerea an
chetei au anunțat că ele nu 
dispun de mijloacele necesare 
pentru combaterea lui.

MADRID 8 (Agerpres). — In urma unei ședințe a Cabi
netului spaniol, consacrată actualei situații din Sahara spa
niol^, la Madrid a fost dată publicității o declarație in care 
se subliniază că viitorul statut al acestui teritoriu trebuie 
să constituie obiectul unui referendum in rindul populației 
băștinașe.

Sahara spaniolă, teritoriu cu aproximativ 280 000 dc lo
cuitori .și considerat cel mai bogat din lume in zăcăminte 
de fosfați, se află sub dominația colonială a Spaniei. O re
zoluție adoptată de O.N.U. in 1967, recomanda Madridului 
organizarea, în acord cu statele limitrofe interesate, a unui 
referendum asupra viitorului statut al- acestui teritoriu, re
zoluție care pină acum nu a fost luată în considerare de 
autoritățile de la Madrid,

SITUAȚIA DIN ARGENTINA
Buenos Aires 8 (Agerpres). — 

Autoritățile guvernului argen
tinian au atras atenția ziarelor 
și radioteleviziunii de a da do
vada de mai multă precauțiunc 
privind informațiile pe care le 
transmit in legătură cu răpi
rea fostului președinte, Aram- 
buru, pentru „a nu crea confu
zie și neliniște in rîndurile 
populației". Un comunicat di
fuzat joia trecută, ca provenind 
din partea medicului personal 
al lui Aramburu, anunța că 
„starea sănătății acestuia în 
urma răpirii ar fi serios afec
tată și că ea s-ar putea preci

De la începutul acestui an, 
aurul reprezintă mai puțin 
de jumătate din totalul re
zervelor monetare occidenta
le. Această proporție s-a re
dus continuu în ultimii cinci 
ani, arată un studiu efectuat 
sub auspiciile Organizației 
pentru cooperare economică 
și dezvoltare (OECD).

O Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a anun
țat că guvernele Republicii De
mocrate Vietnam și Republicii 
Democratice Somalia au căzut 
de acord să stabilească relații 
diplomatice la nivel de amba
sadă.

• Peste 2,5 milioane de ale
gători din landul Baden-Wuer- 
temberg din R. F. a Germaniei 
au fost chemați duminică în 
fața urnelor pentru a se pro
nunța asupra menținerii unită
ții landului în actuala sa struc
tură sau pentru formarea unui 
land autonom Baden.

• Tenismenii români Ilie 
Năstase și Ion Țiriac au repur
tat un nou și remarcabil suc
ces ciștigind proba de dublu 
din cadrul campionatelor inter
naționale ale Franței de la Pa
ris. In finală, Năstase și Ți
riac au învins cu scorul de 
6—2, 6—4, 6—3 pe americanii 
Ashe și Pasarell.

Alt asasinat politic
® Răpirile unor personalități 

politice au devenit frecvente în 
ultima perioadă de timp în 
Guatemala. Duminică seara, po
liția guatemaleză a anunțat des
coperirea unui cadavru în îm
prejurimile localității San Jose 
dc Pinula, situată la numai 1-1 
km de capitală. Acesta este al 
doilea asasinat politic comis in 

pita spre o agravare imprevi
zibilă". Acest comunicat este 
interpretat în cercurile politi
ce ca avind semnificația unui 
mesaj codificat, releva agenția 
France Presse. Potrivit unor ob
servatori politici, el ar putea să 
constituie dovada că generalul 
Aramburu se ascunde de tea
ma de a nu fi asasinat, ori 
că este vorba de o punere in 
gardă a autorilor răpirii. De 
altfel, amiralul Samuel Toran- 
zo Montero, unul din prietenii 
apropiati ai președintelui ră
pit, a declarat că Aramburu 
ar avea motive „de a rămine

© La Bombay doi lideri sin
dicali comuniști — Krishna 
Desay și Prakash Patkara — au 
fost atacati de un grup de ele
mente teroriste. In urma răni
lor primite, Krishna Desay, 
membru al adunării legislative 
din statul Maharashatra, a de
cedat.

In semn de protest împotri
va acestei crime, peste 100 000 
de muncitori de la întreprinde
rile textile și metalurgice din 
Bombay au declarat grevă.

• Delegația economică olan
deză, care a sosit duminică la 
Belgrad într-o vizită la invita
ția Camerei Economice Fede
rale, a avut convorbiri cu e- 
conomiști iugoslavi în legătură 
cu extinderea relațiilor econo
mice dintre cele două țări. Du
pă cum relevă agenția Taniug, 
cu acest prilej s-a scos în e- 
vidență că economiile celor 
două țări oferă posibilități pen
tru o colaborare mai largă în
tre Olanda și Iugoslavia.

• In conformitate cu un a- 
cord secret încheiat la 9 no
iembrie 1967, Statele Unite au 
acordat Tailandei. în schimbul 
trimiterii de către guvernul de 
la Bangkok a 10 000 militari în 
Vietnamul de sud, ajutoare de
pășind 200 000 milioane dolari 
— se arată într-un rapoft dat 
publicității de Subcomisia se
natorială pentru afaceri externe 
a Congresului.

în Guatemala
decurs de numai două zile. 
Una din victime este profeso
rul universitar Rufino Cabrera 
Guzman, răpit vineri de mai 
mulți necunoscuți înarmați. A- 
ceste răpiri, relevă agenția 
France Presse, au provocat o 
vie emoție în rîndurile inte
lectualilor și altor personalități, 
care cer cu insistență guvernu
lui să adopte măsuri energice 
pentru a se pune capăt unor a- 
semenea practici. Aceeași agen
ție relevă că în cercurile poli
tice guatemaleze se crede că 
asemenea acte teroriste sint o- 
pera unor organizații militare 
extremiste de dreapta.

ascuns încă cîtva timp", pentru 
ca „la momentul oportun să 
reapară".

In rîndurile populației se ex
primă temerea că întreaga afa
cere are un caracter politic șl 
că ea ar putea fi o manevră, 
fie contra fostului președinte, 
fie în favoarea sa, dar in nici 
un caz cu asentimentul său.

Pe de altă parte, un comu
nicat al Ministerului de Interne 
anunță că 94 de persoane au 
fost arestate la sfirșilul săptă- 
minii trecute, cînd forțele ar
mate au fost trimise la Cordo
ba pentru a evacua uzinele de

• In 1970, Etiopia intențio
nează să vindă pe piețele dife
ritelor țări 91 000 tone cafea, 
în valoare de circa 200 mili
oane dolari etiopieni. Cafeaua 
etiopiana este considerată prin
tre cele mai bune din lume, 
fiind comparată cu cafeaua 
Moca.

© Municipalitatea orașului 
Nagasaki a hotărit să facă cer
cetări speciale în vederea sta
bilirii identității persoanelor 
care au murit la 9 august 1945 
în urma exploziei bombei ato« 
mice. Cu toate că a trecut un’ 
sfert de veac de la acest tra
gic eveniment, pînă în prezent 
se cunosc numai numele a 
13 000 de oameni din cei peste 
100 000 care și-au pierdut viața.^

Declarațiile 
președintelui 

Makarios
NICOSIA 8 (Agerpres). — 

Președintele Ciprului arhi
episcopul Makarios, a decla
rat că atentatul împotriva sa, 
comis în luna martie, a avut 
drept scop să impună o re
glementare a problemei ci
priote „care servea interese
lor străine". Președintele Ma
karios și-a exprimat, pentru 
prima dată în mod public, 
părerea că „forțe străine Ci
prului au fost implicate, atit 
in atentatul din luna martie, 
cit și în numeroasele opera
țiuni antiguvernamentale ale 
grupărilor ilegale". „Obiec
tivul acestor forțe, a apreciat 
el, îl constituie crearea unei 
situații haotice, care să per
mită rezolvarea problemei ci
priote în interesul altora". '

Președintele Ciprului a evi
tat să facă vreo precizare în 
legătură cu acest amestec 
extern, dar observatorii poli
tici, cilind ziarul cipriot „Ta 
Nea", relevă că atentatul 
împotriva arhiepiscopului Ma
karios a fost pus la cale de 
către „serviciile secrete ale 
unei puteri occidentale". Zia
rul precizează că, la baza 
acestei concluzii stau inves
tigațiile întreprinse in insulă 
pentru descoperirea autorilor 
atacului de acum două săp- 
tămini asupra unui post de 
poliție din Limassol.

O apreciere similară vine 
și din partea cotidianului 
cipriot „Phileleftheros", care 
consideră că „centrul" ce 
dirijează operațiunile împotri
va guvernului Makarios se 
găsește în afara Ciprului".

automobile ocupate marțea tre
cută de muncitori în sprijinul 
unor revendicări sociale. Co
municatul adaugă că în' 'timpul 
incidentelor nu s-au produs pa
gube importante acestor uzine. 
Drept răspuns la măsurile re
presive adoptate împotriva 
muncitorilor, Confederația Ge
nerală a Muncii din Argentina, 
aflată sub conducerea unor li
deri peroniști, a lansat un apel 
la grevă. Muncitorii continuă 
să ocupe două uzine de asam« 
blare a automobilelor „Ika-Re- 
naull" și „Perkins",

Țipai ui — întreprinderea poligrafici Hunedoara. Subunitatea Petroșani


