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In țel
care

se vrea
împlinit.

nu
tărăgănat

Și în construcții ca de altfel 
în oricare domeniu al econo
miei noastre socialiste în pli
nă dezvoltare, metodele, proce
deele prin care randamentul 
productiv și eficiența puteau fi 
sporite au fost căutate și, o da
tă găsite, s-au impus. Avem pri
lejul de a asista în acest an, 
pe șantierele de locuințe de la 
(Petroșani și Lupeni. la aplica
rea uneia dintre aceste metode 
de edificare a blocurilor — e- 
xecuția lor din panouri mari 
de beton. In acest caz, pereții 
interiori și exteriori, pe toate 
cele patru nivele, sînt alcătuiți 
din unul sau mai multe pa
nouri mari din beton greu (cu 
pietriș și nisip) și din beton u- 
șor (cu zgură expandată), iar 
planșeele sînt plăci prefabrica
te din beton obișnuit (greu).

Poligonul de la Livezeni dat 
în funcțiune acum două luni, 
este tocmai „fabrica" acestor 
panouri mari, care, sînt încăr
cate apoi în mijloacele de trans
port (autocamioane sau treile- 
re tractate) și duse pînă la lo
cul de montaj — blocul de lo
cuințe, Aici, o macara turn le 
preia urmînd să fie ridicate și 
montate, alcătuind prin îmbi
narea și suprapunerea lor par
tea de rezistență (de „gri" cum 
se mai numește) a apartamen
telor de locuit, care apoi va 
finisată.

Preocupări pentru punerea 
funcțiune cît mai devreme
poligonului pentru fabricate de 
Ia Livezeni au existat din plin, 
așa cum am mai menționat și 
în alte articole. S-a muncit in-
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Republicii Africa
„fabricate"

și montate pe zi!
tens, sub directa îndrumare a 
șefului de șantier, tovarășul 
Nicolae Sasu, s-au întreprins 
vizite de lucru la poligonul si
milar de la Deva, etc.

Pentru pătrunderea în secre
tele noilor tehnologii de pro
ducție (fabricație și montaj), 
pentru însușirea și aplicarea a- 
cestora cu succes în practică, 
s-au luat măsuri de selectare 
a oamenilor, de instruire a lor, - 
s-au conceput sisteme organi
zatorice de muncă. Care e a- 
cum eficiența practică a aces
tor eforturi depuse, a măsuri
lor luate ?

Ne-am deplasat zilele trecute 
la poligonul de prefabricate de 
la Livezeni, „fabrica" de apar
tamente, cît și la locul mon
tajului — blocul D 1-2 din car
tierul Aeroport 5 extindere din 
Petroșani. Din capul locului 
trebuie spus că modul de or
ganizare și ritmul de desfășu
rare a procesului de montaj și 
fabricare a panourilor mari 
este încă necorespunzător. De 
ce ? I-am invitat pe cîțiva fac
tori din colectivul de muncă 
de aici să ne răspundă.

Iată în acest sens cîteva opi
nii, în ordinea în care au fost 
pronunțate :

Constantin Onu, dulgher la 
poligonul Livezeni (și aiutor 
ad-hoc al maistrului Ton Tran- 

din schimbul I. care nu 
prezent la fața locului în 
moment). „Ne încurcă fap- 
că spațiile de depozitare,

tea.
era 
acel 
tul 
rastelele, sînt pline pînă la re
fuz cu elemente nrefabricate 
care așteaptă doar să fie transoor- 
tate. Merge însă greu cu trans
portul lor: se stă mult eu t’-ei-

încărcare,
le efectuează

iar cursele 
sînt pu
ll pleca 
la poli-

Mihăies- 
operațiile 
D 1.-2 (se 

„Piesele 
la timp,

Ierul la 
pe care 
ține. (N. R. La ora 
primul transport de 
gon).

Maistrul Constantin 
cu, care coordonează 
de montare la blocul 
lucra la etajul I) < 
n-au fost terminate
transportul merge anevoios și 
cred, în principal lipsa noas
tră de experiență, acomodarea 
cu noul stil de muncă".

Nicolae Sasu, șeful șantieru
lui nr. 1 Petroșani, șantier ca
re cuprinde atît activitatea de 
montaj de la blocul D 1-2 cît 
și poligonul de prefabricate de 
la Livezeni : „In primul rînd 
faptul că sîntem încă în fază 
de experimentare; adică, 
la poligonul 
putem 
toate 
de 
acum 
te tipuri), la blocul D 
flat în construcție, încă 
în fază experimentală 

timp în care în 
construcția 
la etajul 
I), atît la 
la finisat.

se

de Ia 
că 

de 
mari

spune
tipurile 

panouri 
s-au turnat doar

dacă 
Livezeni, 

turnăm 
elemente 

(pînă 
anumi- 
1-2. a- 
sîntem 
(N. R.

după 15 zile,
mod 
buia 
nu la 
tat < 
menii au trebuit șă 
nuiască cu acest nou sistem de 
lucru. Totuși dacă la poligon 
producția efectivă este acum 
doar de 1,2—1,3 apartamente 
pe 
cît
15

normal 
să fie 

i etajul 
cît și

tre-
IV, 

mon- 
Oa- 

obiș-

zi (față de 1,6 apartamente 
era prevăzut), cel tîrziu din 
iulie scontăm să ajungem să

Ing. Ion MĂRGINEANU

COASILIULIJ
DE STAT

Sub președinția tovarășului 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
a avut loc o ședință a Consiliului 
la care au participat ca invitați 
conducători ai altor organe centrale de stat 
și președinți ai unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat 
următoarele decrete: Decretul privind orga
nizarea și funcționarea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă ; Decretul privind or
ganizarea și funcționarea Inspectoratului 
General de Stat pentru Controlul Calității 
produselor; Decretul pentru modificarea 
Decretului nr. 654/1969, privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Ministerului In
dustriei Materialelor de Construcții, aprobat 
prin Legea nr. 49/1969; Decretul privind 
înființarea compartimentelor de organizare și 
control în ministere și celelalte organe cen
trale ale Administrației de stat; Decretul 
pentru modificarea Codului Aerian.

De asemenea, au fost adoptate decretele 
privind aderarea, acceptarea sau ratificarea 
următoarelor tratate internaționale : Conven
ția cu privire la privilegiile și imunitățile 
instituțiilor specializate, aprobată de Adu
narea Generală a Organizației Națiunilor 
Unite la 21 noiembrie 1947 ; acordul asupra 
privilegiilor și imunităților Agenției Interna-

Duminică seara, cu spec
tacolul prezentat la Ma
maia de ansamblul județu
lui Bistrița-Nâsăud, s-a des
chis pe litoral cel de-al 
6-lea festival național de 
folclor.

Centrală în România

Nicolae 
de Stat, 
de Stat, 
miniștri,

ționale pentru Energia Atomică, aprobat de 
Consiliul Guvernatorilor Agenției la 1 iulie 
1959; Convenția internațională privind eli
minarea tuturor formelor de discriminare 
rasială ; Convenția consulară dintre Republi
ca Socialistă România și Republica Turcia; 
Convenția de asistență juridică în materie 
civilă și penală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Turcia ; Acordul de 
colaborare culturală și științifică dintre gu
vernul Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Populare Congo ; Acordul 
de cooperare științifică și tehnică
guvernul Republicii Socialiste România 
guvernul Republicii Democratice 
Acordul comercial de lungă durată 
dul de plăți de lungă durată dintre 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Unite ; Acordul 
rare culturală și științifică dintre 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Unite Tanzania.

Toate decretele adoptate au fost
bil examinate și avizate favorabil de 
siile permanente de specialitate ale 
Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat apoi 
cereri de grațiere.

d intre
Ș’ 

Congo: 
și Acor- 
guverntil 
guvernul

de colabo- 
guvernul 
guvernul

în preala- 
comi- 
Marii

unele

A

avansat

Președintele Republicii Africa 
Centrală, generalul Jean'Bedel 
Bokassa. însoțit de Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, precum și cele
lalte persoane oficiale africane 
s-au înapoiat duminică seara 
în Capitală, după o vizită fă
cută pe litoral.

Oaspeții au vizitat în timpul 
șederii pe țărmul românesc al 
Mării Negre stațiunile Mamaia,

Eforie-Nord, Eforie-Sud, Man
galia șl orașul Constanța.

Ej au fost întîmpinați în tim
pul vizitei cu cordialitate de 
locuitorii județului Constanța, 
de turiștii aflați pe litoral.

La plecare, pe aeroportul Mi
hail Kogălniceanu, președintele 
Jean Bedel Bokassa a fost con
dus de Petre Ionescu, președin
tele Consiliului popular al ju
dețului Constanța, de alți re
prezentanți ai organelor locale 
de stat.

CONVORBIRI OFICIALE
La Palatul Consiliului de 

Stat au început luni, în cursul 
dimineții, convorbirile oficiale 
între președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Africa 
Centrală, generalul Jean Bedel 
Bokassa.

Din partea română, la con
vorbiri participă Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Bujor Almășan, mi
nistrul industriei miniere și 
geologiei, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Angelo Miculescu, mi-

nistrul agriculturii și silvicul
turii, Dan Enăchescu, ministrul 
sănătății, Petru Burlacii, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Din partea Republicii Africa 
Centrală iau parte Ange Patas- 

ministru de stat însărci- 
cu dezvoltarea, Nestor

se, 
nat
Kombot-Naguemon, ministrul a- 
facerilor externe, Henri-Paul 
Boundio, ministru delegat la 
președinția Republicii, însărci
nat cu secretariatul guvernului, 
Bernard-Christian A.vandho, mi
nistrul industriei minelor și 
geologiei, Jean-Marie Wallot, 
ministrul comerțului, Marie 
Josephe Franck, ministrul cu

(Gontinuare în pag. a 4-a)
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ANONIMII ADÎNCURILOR
cotidian 
un fapt 
desăvir- 
vastului

Consemnăm cu satisfacție un fapt 
căruia ii sîntem martori oculari, 
ce se petrece aparent intr-o tăcere 
șită dar ale cărui efecte au asupra 
proces al muncii o rezonanță de cascadă:
calificarea. Ne aducem aminte că în urmă 
cu ani, cîteva nume sonore au polarizat în 
mineri^ atenția generală. Kopetin Geza, Eu
gen Bartha, Petru Leteanu au fost, la tim
pul lor, pionieri — deschizători de drumuri 
spre randamente ce păreau aproape ireali
zabile. Au fost eroii unei întreceri acerbe 
pornită dintr-o necesitate înțeleasă, conti
nuată. poate, pur și simplu din spiritul 
eroic ce-i caracteriza pe acești adevărați 
combatanți pe fronturile de cărbune. Au ur
mat apoi alți eroi. O enumerare a tuturor 
șefilor de brigadă, pe claviatura de. la loan 
Florii pînă la Petre. Constantin, care au im
pus, fiecare, timpului, zeci de kilograme în 
plus la randamentele obișnuite, s-ar solda, 
desigut, cu omisiuni. O enumerare a tuturor 
minerilor care obțin astăzi, cu ușurință, 
randamente înalte fără a fi declarați eroi — 
de asemenea, s-ar solda cu zeci de omisiuni. 
Timpul a adus cu sine un nebănuit proces 
al calificării.. Astăzi avem zeci de Kopetini, 
iar acest fapt, după cum spuneam, trece 
neobservat Și. așa cum în urmă cu decenii, 
și Kopetin sau l.etean s-au desprins dintre 
toți ceilalți ca eroi intre eroi, tot așa astăzi 
— dovedind perpetuarea spiritului eroic — 
se desprind mereu alte nume care împrumută 
eroismului valențe noi. Unul dintre aceste 
nume l-am aflat la mina Vulcan, fiind rostit 
cu mîndrie și respect deopotrivă.

ION BELEANU este șeful unei brigăzi de 
producție. Iu abatajul lui — nimic deosebit

față de alte locuri de muncă. Aceleași greu
tăți, aceleași sărituri, falii, defecțiuni, lipsuri 
în aprovizionare, lipsuri de efective. Carac- 

■ teristic brigăzii este poate faptul că șeful ei
— un organizator priceput — a pornit o 
luptă pentru a compensa lipsurile prin dis
ciplină, curaj, spirit de răspundere, inițiati
vă. Desigur, lucrurile nu stau atît de simplu 
după cum par la prima vedere. La început, 
greutăților datorate apei sau stratului de căr
bune li s-au alăturat cele datorate indiscipli
nei, dar, încet, încet, au fost eliminate. Re
zultatul ? Nu există miner în zona a Ill-a a 
minei Vulcan care n-ar dori astăzi, în ini
ma lui, să facă parte din brigada lui Belea
nu. Și, cine știe, poate neîntrecutul briga
dier încă nu a atins apogeul. Astăzi minerii 
lui Beleanu realizează cele mai mari depășiri 
de plan pe mină, obțin cele mai mari cîști- 
guri ■—peste 170 lei pe post, de miner. Am
biția șefului de brigadă e să realizeze depă
șiri tot mai mari, să se alăture astfel pentru 
totdeauna eroilor — deschizători de drumuri 
noi in minerit, doboritori de norme, cum o- 
dinioară au fost alifia alții.

Procesul de calificare tot mai superioară 
a minerilor continuă. Cu siguranță, alți și alți 
mineri se vor afirma asemenea lui Beleanu, 
alți și alți mineri vor obține depășiri de 
norme, întrecindu-se acerb, acolo, în adîn- 
curi, pentru a da țării tot mai mult cărbune. 
Acești mineri — eroi — anonimi ai adincu- 
rilor sînt printre noi și numărul lor crește o 
dată cu dezvoltarea spiritului, eroismului.

I. MUSTAȚĂ

de finisare
Puțul principal .de la mina 

Dîlja se găsește în fază a- 
vansată de finisare ; se exe
cută. în prezent, montările 
dozatoarelor, benzilor,. culbu- 
toarelor de la orizontul 440, 
se introduc schipurile mari 
de 8 tone capacitate. Pînă la 
data de 10 august urmează 
să se dea în funcție acest 
important obiectiv.

EXCURSII

a
Luna aceasta este bogată în excursii pentru locuitorii 

Văii Jiului. O.N.T. — Carpați, filiala Petroșani, face în
scrieri pentru următoarele excursii: 4 zile la Mangalia-Ve- 
nus. Se asigură transportul cu trenul accelerat (tur-retur), 
masă, cazare, un tur al litoralului. Costul 405 lei. Plecarea 
în 23 iulie; o zi la Tîrgul de Fete de pe muntele Găina, în 
ziua de 26 iulie. Se va pleca dimineața (sau seara) cu au
tobuzul și va costa 61 lei; 
cu autobuzul, în zilele de 
Costul 26 lei.

o jumătate
20 și 21

de zi (orele 14—21) 
iulie, la Călan-băi.

Intre măsurile luate la mi
na Vulcan pentru extinde
rea pe scară tot mai largă a 
extragerii mecanizate a căr
bunelui se înscrie și organi
zarea cursurilor de mineri 
mecanizatori. Absolvenții a- 
cestor cursuri de calificare 
s-au adaptat cu ușurință la 
utilajele noi introduse ca ur
mare a aplicării unei tehno
logii avansate de extragere a 
cărbunelui.

Cursurile de 
funcționat fără 
producție.

calificare
scoaterea

au 
din

/

Un complex OMKT O combină nouă
Tu continuarea procesului, de reutilare al E. M. Paro

șeni, serviciul tehnologic al exploatării a contractat un 
complex de susținere mecanizată tip OMKT, fabricat în 
U.R.S.S. In aceste zile modernul utilaj este adus de la 
Motru, urmînd ca în timpul cel mai scurt să fie. supus pro
belor tehnologice in condiții specifice de funcționare.
V___________________
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Peste 7 milioane lei însumea
ză vînzările peste plan reali
zate de colectivul O.C.L. Pro
duse industriale Petroșani în 
cursul semestrului I al acestui 
an. Printre magazinele care au 
contribu't în mod substanțial 
la obținerea acestor rezultate 
se numără cele cu articole de 
confecții conduse de Lidia Tis- 
mănaru, Victor Avram și Iacob 
Doboș, de țesături conduse de 
Adolf Schreter, Gheorghe Fă-

Aprovizionare 
abundentă

ran, Etneric Szabo și Maria 
Rotaru, de metalo- chimice con
duse de Constantin Juncu, Mir
cea Banciu, Adalbert Boroș, 
Remus Maximciuc și alții. Din 
numărul total de 80 magazine, 

, mai mult de jumătate și-au 
realizat sau și-au depășit în a- 
ceastă perioadă, sarcinile de 
plan. Strădaniile colectivului 
O.C.L. Produse industriale de 
a spori continuu volumul măr
furilor vîndute populației s-au 
împletit, în general, cu o bună 
deservire a cumpărătorilor.

la E. M Paroșeni
M. Paroșeni, in aba-La E. 

tajul frontal 6 122, stratul ÎS, 
blocul 2 B, funcționează din 
primele zile ale acestei săp- 
tămîni o nouă combină,

JIUL — FARUL 2—1 • Rezultatele etapei 
Șidiviziei A la fotbal, clasamentul • Soare 

calm • „Cupa Preparatorul" a revenit prepara- 
ției Petrila • Lacul de navomodelism trebuie 
protejat. Iar un ștrand este absolut necesar 
• Popicarii petrileni vor întreprinde un turneu 

în Iugoslavia

■■

■ ■

I

*'
în2K-52. Utilajul, 

combinație cu susținere meta
lică, contribuie la creșterea 
randamentului de tăiere cu 
4O°lo.

montat

CERTITUDINILE
la slirșil de an Molar,

FUNDAMENT
al perspectivei didactice

Prof. Victor BÂDAU
Inspector școlar 

pentru municipiul Petroșani

în anul școlar 1969—1970 
procesul de învățămînt în toate 
școlile de cultură generală și 
tehnice, s-a desfășurat în condi
ții superioare, față de anul șco
lar precedent. Acest fapt se ex
plică prin condițiile create de 
către organele județene și mu
nicipale de partid și de stat 
care au arătat o grijă sistema
tică pentru asigurarea condi
țiilor materiale optime desfășu
rării învățămîntului și încadră
rii școlilor cu cadre competen
te, sub aspectul pregătirii pro
fesionale, ideologice și metodi- 
co-pedagogice.

Așa de exemplu, nu putem să 
nu relevăm că procesul de în
vățămînt la Școala generală nr. 
5 Lupeni, la Școala generală 
nr. 1 Vulcan, căminul și creșa 
din Petroșani — Aeroport, la 

’ Școala generală nr. 2 Vulcan 
s-a deschis în localuri noi, în
zestrate cu laboratoare, biblio
teci și săli de lucrări practice 
moderne, fapt ce a avut reper
cusiuni pozitive asupra ridicării 
necontenite a calității învăță- 
mîntului și întăririi muncii de 
educație comunistă în școlile 
din municipiul Petroșani.

In mod deosebit se impune 
a fi menționată preocuparea

colectivului didactic de la Li
ceul Vulcan, care a reușit să 
creeze un laborator de lingvis
tică dotat cu aparatură moder
nă, pe lingă laboratoarele de 
chimie, biologie, foto și o biblio
tecă școlară înzestrată cu un 
mare număr de volume, fapt 
care a contribuit la moderniza
rea procesului de învățămînt 
potrivit cu cele mai noi forma 
și metode de influențare peda
gogică, contribuind la legarea 
tot mai strînsă a cunoștințelor 
teoretice de experiențe, de 
practică, realizîndu-se în felul 
acesta un învățămînt intuitiv 
și pregnant conștient.

In scopul școlarizării tuturor 
copiilor de vîrstă școlară și în 
special a celor orfani, proveniți 
din familii , dezorganizate sail 
cu situații dificile în familie 
s-a creat la Uricani o casă de 
copii cu 100 de locuri unde au 
toate condițiile materiale și de 
învățătură asigurate de statul 
nostru socialist. începînd cu 
anul școlar 1970—1971 capaci
tatea sa de cuprindere și școla
rizare va crește de la 100 Ia 
150 locuri.

(Continuare in pag.-a 3-a) ,



Steagul roșu MARȚI 14 IULIE ÎS?»

CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA FOTBAL
r

CLASAMENTUL
1 U. T. A. 27 17 3 7 48-36 37

2. Rapid 28 13 9 6 38-28 35

3. Steaua 27 14 5 8 54-31 33

4. Dinamo București 27 14 3 10 49-36 31

5. Jiul 28 13 4 11 35-33 30

6. „U" Cluj 30 9 10 11 40-37 28

7. „U" Croiova 27 11 6 10 35-36 28

a. Steagul roșu 27 11 6 10 33-34 28

9. Dinamo Bacău 27 9 10 8 34-39 28

10. Farul 27 11 5 ti 37-37 27

11. F. C Argeș 27 10 6 11 45-40 26

12. Petrolul 27 9 7 11 29-34 25
13. Politehnica 27 11 2 1* 34-34 24
14. C. F. R. 27 9 6 12 26-40 24
15. Crișul 27 8 5 14 32-43 21

V 16 A.S.A. Tg Mureș 28 3 7 18 18-49 13

Rezultate tehnice
Steogul roșu — A.S.A. Tg. Mureș 1—0
Jiul — Forul 2-1
„U" Cluj — Dinamo Bacău 0
Rapid — Dinamo București 1—2
Politehnica - Crișul 1-0
F C. Argeș - Steaua 1~2
Petrolul — „U" Craiova 3-2
IU. T. A. - C F. R. ~ 6-2

Etapa viitoare
Crișul — Petrolul
C. F. R. — Dinamo București
F. C. Argeș — U. T. A.
Jiul — Dinamo Bacău
Rapid — „U" Cluj (s-a disputat)
„U" Craiova — Steagul roșu
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica
Steaua — Farul ,

JIUL - FARUL 2-1
F R V M V S E Ț E A

Duminică, spre ora 17,45, ar
șița avea să cedeze in Petro
șani, lăsîna loc unui timp ideal 
pentru fotbal. De fapt, doar 
timpul și terenul de joc au (ost 
Ideale în meciul Jiul — Fătul. 
Fotbalul aveam să.) gustăm cu 
lingurița, un fotbal apatic, de 
vacanță. Ceea ce aveam să 
savurăm cu poftă au fost golu
rile. toate trei. Ce înseamnă 
frumusețea golurilor... /

După două înfringeri conse
cutive în deplasare, Jiul evo
lua din nou la sediu unde era 
de așteptai să presteze un joc 
bun și să obțină diferența de 
puncte de la 28 la 30 pe care 
miza toată lumea în Petroșani. 
Spre mulțumirea generală, v .c- 
toria a lost obținută de Jiul 
chiar dacă jocul nu s-a ridicat 
Ia nivelul posibilităților celor 
două formații, a exigentelor 
spectatorilor, mai ales după 
„El Mundialul" mexican. E 
drept că in acest final de cam
pionat, mcălorii nu orea mai 
galopează, exceptindu-i doar pe 
cei 'le la U.T.A. care abia aș
teaptă înfruntarea cu „Feyeno- 
ordul" în „Cupa campionilor 
europeni".

Revenind la întilnirea pio- 
piiu-zisă dintre Jiul și Farul, 
am uulea spune că a fost un 
meci „cuminte", salvat de ulti
mele 25 de minute de joc, cînd 
s-au înscris cele trei goluri — 
goluri â la Mexico ’70. Pînă 
atunci am asistat la un joc 
ușor, fără probleme pentru nici 
una dintre cele două formații, 
deși Jiul a păstrat o evidentă 
superioritate teritorială. In pri
mele 25 de minute notăm 
ocazie irosită de libardi 
alto de Naidin, o bară a con- 
tfănțeanului Constantinescu, 
trei cornere consecutive aie 
Jiului o bară a lui Dobrescu, 
o intervenție de ultim moment 
u Ini Stan in picioarele lui 
Tunase. Introducerea In teren 
o lui Georgescu în locul nein
spiratului Dobrescu dă un plus 
iii- siguranjă apărării 
și. in același timp, dă 
tență atacului, 
utacurile Jiului 
deslăsoare pe 
gescu 
încercare 
După ce 
și libardi ratează in 
iazâ — de mare spectacol 
deschiderea scorului, jocul 
cf.imează oină la pauză.

i a reluare, jiulișlii intră ho- 
lăiiți să cîștige. In minutele 
48 și 51 Naidin și Sandu li 
dau de furcă portarului Popa 
dar scorul rămihe alb. Se ioară 
ceva mai insistent de ambele 
părți insă nici Peronescu si 
Libardi, nici Badea și Tănase 
nu pol străpunge apărările ad- 

60, Marinescu, 
de public

se ceară afară", pentru figura
ție pe teren, este înlocuit rle 
antrenorul Ozon cu Remus Po
pa, în timp ce in echipa oas
pete, Kallo, inexistent pe 
cedează locul lui Ologu. 
se înviorează mai mult, 
țările își creează bune 
de gol dar apărările sini 
po.sfuri. Jiul forțează victoria 
și în min. 68 notăm primul gol 
al partidei, gol de o frumusețe 
rarii. Găsit excelent cu o minge 
rle Georgescu, Naidin trimite 
cu capul spre poarta lui Popa, 
balonul revine extremei 
tre și, de data aceasta, 1 
pediază cu sete la vinciul 
al porții conslănțene. La 
timp poarta oaspeților 
„perforată" pentru a doua 
Un balon „lucrai" de Peronescu, 
ajunge pe capul lui Naidin, 
acesta îl expediază încet spre 
poartă. Popa iese să boxeze, 
dar Cotormani se înalță, șter. 
ge mingea cu creștetul, trimi- 
tind-o in plasă. La 2—0 gazde
le iși permit artificii, nu 
insistă și constănfenii 
după ce portarul Popa 
locuit cu Stefănescu.
85, Popescu îl oprește 
tiune pe Badea prin fault, deși 
nu era cazul, la circa 25 
metri 
xecută

teren, 
Jocul 
tnain- 
ocazii 

la

noas- 
Î1 ex- 

I sting 
scurt 
este 

i oară.

mai 
profită, 

este in- 
In min. 
din ac

care 
din 

mas- 
nici

revine din zid la Caramgn 
înscrie din apropiere, și 
întoarcere, pe lingă Stan, 
cat, care n-a putut schița 
un gest. Timpul se scurge greu,
oaspeții insistă pentru egalate 
dar scorul rămîne neschimbat 
pinu în final. Cu rezultatul de 
2—1 se termină meciul Jiul 
— Fătul in care pelroșănenii 
au muncit mai mult, au jucat 
mai bine decit adversarii lor 
și au obținut victoria care-i 
menține pe onorabilul loc cinci 
în clasament.

Frumuseții celor trei goluri, 
care au făcut deliciul galeriei, 
alăturăm și sublinierile pentru 
comportarea bună a jucătorilor 
Naidin, Georgescu, Geotgevici, 
Remus Popa și Cotormani de la 
Jiul, Caraman, Tănase, Mare.ș 
de la Farul. Arbitrul Cornel 
Nițescu din Sibiu a condus cu 
autoritate formațiile: JIUL:
Stan — Popescu (Georgescu), 
Georgevici. Stoker, Dobrescu 
(Popescu) — Marinescu (Remus 
Popn), Sandu — Peronescu, Co
tormani, Libardi, Naidin. 
FARUL: Popa (Stefănescu) — 
Stoica, Mareș, Koszka, Pleșa — 
Antonescii, Constantinescu — 
Tănase, Caraman, Badea, Kallo 
(Ologu).

La tineret-rezerve, Jiul
Farul 0—2.

Dumitru GHEONEA

Scurte știri
• La Varșovia, într-un 

meci contînd pentru „Cupa 
Rappan" la fotbal, echipa lo
cală Gwardia a întrecut cu 
scorul de 7—1 (3—0) forma
ția daneză Aldborg.

în cadrul aceleiași compe
tiții, la Sosnowiec s-au întîl-

nit echipele Zaglebie Sosno
wiec și A.I.K. Stockholm. La 
capătul unui joc echilibrat, 
fotbaliștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 
(0-1).
• Turneul internațional 

de totbal „Dinamoviada" (re
zervat echipelor de juniori) 
s-a încheiat la Bratislava cu 
victoria formației Dozsa Bu
dapesta. Pe locul doi s-a cla
sat echipa Dinamo București,

urmată de Dynamo (R.D. Ger
mană), Gwardia (Polonia). 
Amrogkan (R.P.D. Coreean»), 
Spartak Levski Sofia, Ruda 
Hvezda (Ceholosvacia).

In ultima zi a competiției, 
Dozsa Dudapesta a întrecut 
cu scorul de 3—I (1—1) pe 
Dinamo București, Iar Am
rogkan a dispus cu 2—0 
(0—0) pe Spartak Levski.
• Balcaniada de tenis des

fășurată la Atena a fost do

minată de echipele României, 
care au intrat în posesia tro
feelor, atîl la masculin, dt 
și la feminin. In ultimul meri 
al competiției masculine, 
echipa României, alcătuită 
din llie Năstase, Sevei Dron 
și Petre Mărmure' iu. a 
învins cu scorul de 3—0 
echipa Greciei. La feminin, 
echipa României a întrecut 
cu 3—0 selecționata Iugosla
viei.

RE ȘI CALM
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...Calm și .soare... soare și 
calm. Caniculă. Exod masiv 
spre litoral, ziare răsfoite la 
umbră. în leneșul „șezlong", 
țînțari și evantaie, s-au copt 
caisele și zmeura, se îndoapă 
damigene cu vișine și alcool, 
se topesc trotuare și transpi
ră trupuri... Se ofilesc crinii, 
se preferă berea, au clienți co
fetăriile, bem apă de Ia frigi
der...

...Calm și soare... soare și 
calm. Final de campionat ! Cu 
pasiuni înfrînte, cu acalmie 
dezarmantă, cu... „acum, fie 
ce-o fi, să intrăm o dată în 
vacanță !“

Maratonul fotbalistic a in
trat în ultimele sale turnante. 
Cele mai obositoare ! Fotbaliș
tii (activi) își aruncă și din 
kilogramele pe care nu le-a
veau in plus, spectatorii nu se 
mai agită, nu mai răgușesc, 
nu mai înjură. Calculează. 
U.T.A. — e clar pentru oriei-

ne — redevine campioană. 
Poate că merită! Poate. A- 
rădenii ii vor vedea pe Kind- 
vall, noi nu-1 vom vedea pe 
Dembrovschi. Nu-i nimic. 
Vom vedea locui 5. II meri
tăm.

ciștigat la Tg. Mureș ? Pof
tim !

Cei de Ia Pitești, da. Steaua, 
anul acesta, merită un loc in 
lojă. Pentru tinerețea ei, pen
tru surprizele ce ni le-a fur
nizat, pentru Tătaru și Sătmă-

Radiografia etapei
U.T.A. galopează, deci, sare 

orice obstacole, încearcă (și 
va reuși) să astupe guri rele. 
Fără nume cu rezonanță,, doar 
cu un „frumos" de generic și 
voințe tari!

C.F.R.-ul clujean trage... pe 
dreapta. La umbră. Are punc
te. Cel puțin unul cu Farul și, 
eventual unul cu Dinamo lui 
Both — sînt suficiente. Așa 
că, fie-mi iertată intervenția, 
scorul de la Arad nu mi-a 
spus nimic. Dar absolut ni
mic. Altora poate. De ce n-a

reanu.
Dobrin, adoratul lui Saldan- 

ha și-al multora, și-a viril 
miinile în... buzunarele pan
talonilor și, cu grumazul în- 

• cordat, cugetă. Poate, Ia ne
murirea sufletului — vorba 
lui nea Emil Ciurdărescu — 
poate la turul următor. Lotul 
național nu-1 mai atrage, se 
zice; cui și de ce va mai a- 
răta ce știe ? — ne întrebăm.

Ca o pală plăpîndă de vînt 
ce rupe săgeți de lumină so
lară. Dinamo s-a interpus in
tențiilor rapidiste. A reușit,

Acu calm și fără zăbavă, 
reușit să... ajute pe arădeni. 
Prietenie ? Aș I Ilaidu — ..ie
purele" — și-a amintit că e 
fotbalist de A. Atîta tot.

Brașovenii zîmbesc. Zintbesc 
a ride, cum zicea Sadoveanu. 
De sus. superior. Și n-ati avut 
nimic Cu cei de Ia A.S.A. Un 
gol și stop: — motoarelor,
•loc economicos. Englezește!

La lași a fost derby-ul. Da, 
Ia Iași, acolo, sus. în Copou. 
Ion loneseu și-a jucat marea 
carte. Și-a jucat-o, pare-se în
să, la marele risc. Și caceal
maua s-a prins.

„U" Cluj ji a luai senin „la 
revedere". Iar Bacăul pîlpîie 
într-o tăcere cu cîntec de co
coși...

Fără Sasu, D. Popescu și 
Tufan, Farul a îndrăznit să se 
opună Jiului. Sforțare neizbu
tită, potolită. Așa a fost să 
fie ? Nu. Așa trebuia să fie!

V. TEODORESCU
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Frați gemeni, 
pasiune

comună:

După încheierea campiona
tului județean de fotbai, iu
bitorii jocului cu balonul ro
tund din Vulcan s-au decla
rat mulțumiți. Tinăra lor e- 
chipă. poate "ea mai tinăra 
pe care a avut-o vrepdată 
Vulcanul, a ocupat un mul
țumitor ioc IV, avînd com
portarea cea mai bună din
tre toate echipele din Valea 
Jiului, care au participat la 
campionatul județean. Ocn- 
pîndu-se cu pasiune de pre
gătirea jucătorilor, promo- 
vînd cu curaj în echipă cle
mente locale, tinere și talen

In min
insistent

sir 
se

verse, 
solicitat

o
Și

jiulisle 
consis- 

in 
să

de 
de poqrla lui Stan. E- 
același Badea, mingea

..și al doilea gol Foto : Simion

Cu cîteva zile în urmă, au 
fost încheiate convenții între 
Automobil Clubul Român și 
UCECOM prin care au fost 
stabilite unitățile specializate 
cu drept de a efectua verifi
cările tehnice la autoturis
mele proprietate personală, 
impuse prin reglementări1 le
gale. In județul Hunedoara 
are dreptul de a executa lu-
A

In avantajul 
. R.

„CUPA
a revenit

Stadionul din Petrila a găz
duit duminică întrecerile fina
le din cadrul competiției do
tate cu „Cupa preparatorul" la 
fotbal, cros și jocuri distrac-

PREPARATORUL?
preparației Petrila

tive. Intîlnirea de fotbal din
tre Preparatorul Petrila și Pre
paratorul Corcești s-a încheiat 
cu 3—1 pentru petrileni. In tur 
ei pierduseră cu 1—0 așa că au

POPICE

Minute
aveau 

diagonala Geor- 
Naidln, punînd la grea 

apărarea Farului. 
Naidin (de două ori) 

aceeași

FRITSCH

crări privind verificarea 
nică a autoturismelor 
prii numai Autoservice 
va, avînd prioritate membrii 
ACR. Prezentarea la această 
unitate se face pe baza unei 
programări și repartiții eli
berate de Filiala ACR Deva. 
Membrii ACR beneficiază 
gratuit de verificarea tehnică 
a mașinilor, costul integral 
al verificării fiind suportat 
de către ACR. In urma ve
rificărilor efectuate se eli
berează certificate legale.

Printr-o altă convenție, 
membrii ACR au prioritate 
și reduceri de tarife și la 
unele servicii oferite de în
treprinderea „Ciclop" din 
Capitală.

teh- 
pro-
De-

Lacul de
Iar

In pagina „Sport" din săptă- 
mina trecută am scris cu lux 
de amănunte despre campio- 

; natul național de navomode
lism găzduit pentru prima da
tă de orașul Petroșani. Sco
team atunci în evidență rezul
tatele foarte bune obținute de 
reprezentanții A. S. Jiul Pe
troșani, precum și frumoasa și 
moderna bază sportivă de na
vomodelism din orașul nostru, 
amenajată prin mari eforturi. 
Și mai spuneam că lacul tre
buie păstrat cu mare grijă pen
tru a nu fi năpădit de copiii 
amatori de baie și înot. Asu
pra acestui ultim aspect vrem 
să revenim acum. In săptămî- 
na trecută, zile Ia rînd, lacul 
de navomodelism al Jiului a 
devenit neîncăpător pentru puș- 
timea petroșăneană. Copii mai 
mari sau mai mici au năvălit 
în apa lui și pe maluri — la 
baie. înot, plajă. Au fost a- 
runcate pietre în Iac, taluzul 
lui frumos de gazon a fost de
teriorat în mai multe locuri, 
s-a produs un vacarm așa cum 
numai copiii știu să-l facă.

Scriem aceste rînduri din do
rința sinceră ca o bază spor
tivă nouă, apreciată de spe
cialiști în materie drept cea 
mai modernă din țară, ame
najată cu destule greutăți. în 
care s-au investit bani și mul
tă muncă, să nu fie lăsată 
pradă distrugerii. Sigur, copiii 
vor să facă baie, să înoate, să 
stea Ia plajă. Și nu doar co
piii 
tr-un cuvînt, pe care-1 repetăm 
cam de mulți ani dar la care

doresc asta... Adică, în-

Jiul Petrila va întreprinde 
un turneu în Iugoslavia

Deși activitatea competițio- 
nală la popice s-a încheiat de 
mult, unele echipe își conti
nuă antrenamentele, iar o da
tă pe săptămînă susțin 
cîuri 
șitul 
bătă 
trila

me- 
sfîr- 
sîm-
Pe-

amicale. Astfel, la 
săptămînii trecute — 
și duminică — Jiul 
a susținut al treilea meci 

amical în compania Utilajului 
Petroșani pe arena petroșăne- 
nilor. Căldura innăbușitoare a 
acestor zile de iulie nu i-a 
împiedicat pe cei 12 coechipieri 
să înregistreze rezultate foarte 
bune. Amicalul s-a încheiat cu 
5100 p.d. — 4 939 p.d. pentru

Jiul. Iată cele mai bune re
zultate la individual : Mihai 
Torok — 906 p.d. ; Rudolf Cos- 
ma — 877 p.d.; Iosif 
870 p.d. de la Jiul 
Vătulescu — 859 p.d.; 
ța — 848 p.d. de la

Echipa Jiul Petrila, 
întreprinde în curînd 
neu în Iugoslavia, își 
cu 
tămîna 
susține 
mi cale 
Utilajul

Balog — 
și .Aurel 
Ion Pan- 
Utilajul. 
care va 
un tur- 
continuă 

insistență pregătirea. Săp- 
aceasta petrilenii vor 
alte două meciuri a- 
cu Parîngul Lonea și 
Petroșani.

cîștigăt finala la golaveraj l" 
3—2 pentru ei. Crosul s-a des
fășurat pe un traseu de 2 km 
în jurul terenului de fotbal. 
Pe echipe au ciștigat petri
lenii. iar la individual primul 
loc a revenit lui Aurel Roș
ea de la Corcești. Capitolul 
jocuri distractive a cuprins e- 
xecutarea loviturii de la II 
metri și fuga în sac. Ambele 
echipe au obținut rezultate la 
fel de bune.

In urma totalizării punctelor 
obținute la întreceri (cele da 
acum și cele de astă iarnă — 
la șah, tenis de masă și po
pice) primul loc și „Cupa pre
paratorul" au revenit prepa- 
rației Petrila cu 14 puncte. Pe 
locul II s-a situat preparația 
Corcești, cu 10 puncte, locul al 
treilea fiind ocupat de prepa- 
rația Litpeni — 8 puncte.

A. S. Preparatorul Petrila a 
primit trofeul pus în joc, iar 
echipelor clasate pe locurile II 
și III li s-au acordat diplome 
și premii în material sportiv.

tate, antrenorul Marcel Gol- 
goțiu se poale mîndrî că tru
da iui_ a dat roade. Șl nu 
locul IV îu clasament îl mul
țumește ruai mu!:, cit încre
derea ca a căpătat-o ir, ju
cători, și Jucătorii în ol. con
vingerea că tînăra sa echipă
este espabiin fie î exultate
mai bune în viitor.

Și încă un iucru îl satis-
face Dfc- antrenorul Mareel
Golgoțiu î in echina Minerul
Vuk an evoluează » re! frați.

Staicu BĂLOI A. S.

inimoși și talentați. IntocinH! 
ca in echipa Aninoasej de 
acum eîțiia ani. Vulcânent! 
de azi sînt frații Cugeraanu ■. 
Mircea, Ștefan șl Tosif. Ani- 
nosenii de ieri erau fraț!! 
Golgoțiu : Marcel. Costel și 
Adrian. Văzîndu-i pe toți trei 
jucînd. antrenorul Marcel 
Golgoțiu se gînde.ște cu nos
talgie la anii lor aninoseni.

navomodelism trebuie protejat
un ștrand

nimeni nu vrea să-și plece u- 
rechea, Petroșaniul simte acut 
necesitatea unui ștrand. Posi
bilitatea construirii Iui este a- 
cum mai mare ca orieînd. Ac
tualul lac al navomodeliștiior 
poate fi transformat ușor în
tr-un ștrand de proporții, cre- 
înd în preajma Iui un loc de 
agrement comparabil cu Geoa- 
giu, de pildă. Evident că pen
tru aceasta este nevoie de ini
țiativă și, mai ales, de ajuto
rul material al tuturor între
prinderilor din Petroșani, de 
bunăvoința locuitorilor, a tine
rilor, îndeosebi, care-și pot a- 
duce contribuția prin muncă 
patriotică. Există și altă posi
bilitate : Lingă lacul navomo- 
deliștilor se află un spațiu a- 
preciabil

este absolut necesar
nu are vreo întrebuințare, dar 
care ar putea deveni, prin for
ța și gîndirea oamenilor, un 
ștrand, o plajă — un Ioc unde 
locuitorii orașului să-și poată 
petrece vara, și nu doar vara, 
util și plăcut timpul liber — 
la baie, înot, plajă, la patinaj 
sau Ia hochei. Și ar mai fi o 
posibilitate — poate cea mai 
ușor de realizat — ca în a- 
ceste zile de 
nenii să aibă 
un duș rece : 
plaje (locuri
mai multe dușuri reci (dacă nu 
ar fi posibil chiar cu apă cal
dă). Această ultimă soluție, pe 
care am propus-o anul trecut 
la Consiliul popular municipal, 
a fost apreciată si ni s-a pro-

caniculă petroșă- 
unde face plajă, 
amenajarea unei 
sini destule) cu

atunci că anul acesta ea 
prinde viață. Dacă a prins 

viață sau nu, locuitorii Petro- 
șaniului știu destul de bine.

Ar exista deci posibilități 
destule prin care să li se ofere 
oamenilor — acestor oameni 
care dau țării cărbune și ne 
fac case — locuri plăcute de 
agrement, aici în Petroșani, 
chiar dacă avem Ia doi pași 
muntele cu neasemuitele lui 
frumuseți. Numai că este ne
voie de inițiativă, de bunăvo
ință, de ajutor material egal 
din partea tuturor întreprinde
rilor și instituțiilor din oraș, 
de contribuția patriotică a tu
turor locuitorilor. Cine și cînd 
va da o dată tonul ? !..

mis
va

care, la această oră

La succesele echipei Mine
rul Vulcan o bună contri
buție și-au adus-o și frații 
Cugereanu. Ce) mai mare, 
Mircea, este conducător auto 
și joacă fundaș dreapta. Cei
lalți doi, Ștefan și Tosif, au 
absolvit în acest an Școala 
profesională Petroșani. La 20 
martie a.c. au împlinit 13 
ani. Sînt gemeni. Ștefan este 
înaintaș central, iar Tosif fa
ce pereche de fundași cu Mir
cea. El joacă pe stinsa. Si 
nu-i de loc... stîngaci pe te
ren. Pasiunea pentru balonul 
rotund este la fel de puterni
că la toți cei trei frați Cu
gereanu. nu numai la cei doi 
gemeni din fotografie.

Anul acesta, A.S. Minerul 
Vulcan împlinește 50 de ani 
de la înființare și se mîndre<fe

: cu o serie de rezultate. In 
campionatul județean viitor

1 de fotbal, afftrenorul Marcel 
Golgoțiu speră să realizeze 
mai mult, convins că ar» pe 
cine se baza. In echipă joacă 

! doar și frații Cugereanu. 
’ pe care antrenorul lor îi v«- 
; oe promovați în echipei* 
! „mari" din Valea tJinlul.
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Două apartamente
„fabricate" și montate pe zi!
(Urmare din pag. 1)

turnăm 2 apartamente pe zi. 
In ce privește montajul, așa 
cum spunea și tovarășul direc
tor Țurnă, trebuie să ajungem 
în zilele următoare, prin per
fecționarea organizării lucrului, 
la ce) puțin 1,5 apartamente 
montate pe zi".

Intr-adevăr, tovarășul direc
tor ing. Dumitru Țurnă, prezent 
la fața locului (discuția se pur
ta pe planșeul de peste parter 
al blocului D 1-2) dădea indi
cații competente dar. după pă
rerea noastră, cam întîrziate. 
Dintre acestea reținem ca deo
sebit de utile și în același 
timp de urgență : montarea pa
nourilor mari trebuie să se des
fășoare în „lanț", ca astfel să 
se poată ajunge de la maxim 
13 oiese montate nțgâ în pre
zent, la aproape 
echipele de lucru 
reorganizate printr-o 
a muncii și o specializare mult 
mai pronunțată; aprovizionarea 
cu materialele și sculele neee-j^ 
sare să fie ireproșabilă (N. R. W 
Nu avea echipa do morVorf nici 
furtun cu nivel, care doar la 
intervenția directorului s-a pro
curat. Ce a făcut maistrul pînă 
atunci oare ?), iar asistența teh
nică, prin prezența a însăși șe
fului de șantier, ’să fie îmbu
nătățită.

Trecînd peste faptul că așa- 
zisa perioadă de experimentare 
a noii metode de execuție — 
■prin fabricația și montarea pa
nourilor mari — a fost mult 
•prea lungă în timp (de 1 lună 
și jumătate, respectiv pește 15 
zile la montaj), credem că 
de-acuma înainte, așa cum au 
afirmat și hotărît construc
torii, lucrurile se vor îmbună
tăți. Pentru aceasta considerăm 
că dacă se neglijează cîteva di
recții principale, asupra cărora 
literatura de specialitate insistă 
în mod deosebit, rezultatele nu 
vor putea fi la nivelul așteptă
rilor. Dintre aceste direcții, de 
care vorbeam, amintim :
• toate fluxurile de lucru 

(transport, fabricare) să fie sub-

60 de piese; 
trebuie să fie 

diviziune

ordonate cerințelor de montaj;
0 în întocmirea graficelor de 

lucru după metoda în lanț (pe 
baza comentariilor prealabile) 
să se tindă ca montarea panou
rilor mari să se facă direct din 
mijloacele de transport, fără o 
depozitare prealabilă;
• lucrările de instalații și 

finisaje să fie executate în pa
ralel și înlănțuite cu cele de 
montare pentru ca în final să 
se poată Obține reducerea du
ratei totale de execuție cu cca. 
75 la sută față de metodele 
tradiționale;
• studierea posibilității de 

trecere pe parcurs la lucru în 
două schimburi și la montarea 
panourilor mari;
• corelarea posibilităților 

reale de montare simultană la 
Petroșani și Lupeni a panouri
lor mari, cu capacitatea de pro
ducție a poligonului.

Sîntem convinși că nu peste 
multă vreme recordurile de e- 
xecuție, după noua metodă de

lucru, ale constructorilor de lo
cuințe din Valea Jiului vor in
tra în competiția celor națio
nale, așa cum de fapt s-a în- 
tîmplat în cazul metodelor tra
diționale de lucru. Pînă atunci 
însă trebuie muncit serios, cu 
multă responsabilitate și cu 
mai multă „materie cenu
șie". îmbogățirea cunoștințe
lor teoretice ale muncitorilor, 
maiștrilor și tehnicienilor, o a- 
sistență tehnică superioară, o 
gîndire organizatorică de pers
pectivă mult mai minuțioasă, 
cercetarea și eliminarea timpi
lor morți pe parcursul fluxu
lui de producție sînt în acest, 
sens cîteva „cheițe de aur" 
spre niște succese remarcabile 
care stau la indemîna indivi
duală și colectivă a constructo
rilor de locuințe de pe Jiuri, 
întru edificarea după metode 
moderne, industriale, a goilor 
blocuri de locuințe într-un ritm 
și de o calitate superioară spo
rită.

„SPECIALITATEA
amănunt esențial, întoc- 
listelor-meniu în unită- 

de alimentație publică, 
cu o regularitate de cea- 

de 
să 
se

CASEI11
Un 

mirea 
țile 
scapă
sornic unor responsabili 
restaurante. E de prisos 
tragem concluzii despre ce 
poate întîmpla într-o bucătă
rie de restaurant,^atunci cînd 
activitatea ei e lăsată în voia 
soartei. De altfel, nici mem
brii comitetului de direcție al 

de 
prin 

multe

T.A.P.L. nu trag astfel 
concluzii. In vizitele lor 
unități sînt discutate 
probleme privind aproviziona
rea, deservirea consumatorilor, 
conservarea produselor, însă, 
repetăm, amănuntele... scapă. 
Dar să recurgem la cîteva e- 
xemple.

In ziua de 23 iunie a.c., la ora 
prînzului. restaurantul „Coco-

4>

ii
scris 

uimitoarele 
romanul 

Pămînt la 
navelor 

anaio- 
lansare, 

tra-

S-a vorbit și s-a 
mult despre i 
asemănări dintre 
vernlan „De la 
Lună" și zborurile 
spațiale, căutîndu-se 
gii între locul de 
componența echipajelor, 
iectorie și altele.

Există însă in literatură 
o altă coincidență bizară, care 
la timpul său a adus 
multe neplăceri autorului a- 
ciizat de unii că ar fi prac
ticat... vrăjitoria.

...tn anul 1898, 
a apărut cartea 
e" a lui 
.scriitor 
cipație. 
tr-o 
fantezie 
celui mai 
realizai 
„Titan", 
traversare 
această 
avut 
cânte ale 
ricii.

„Titanul" 
în prima sa 
tr-o noapte 
s-a lovii de un 
s-a scufundat, 
moartea majorității 
rilor din cei 2 000 
aflau pe bord.

După 14 ani, numele puțin 
cunoscut al lui Robertson 
apărut pe prima pagină 
ziarului „Times", alături 
știrea despre scufundarea 
fiică a „Titanicului", 
nalogia era de-a dreptul 
bitoare. 
nului" 
și ale 
erau

bele aveau 
șuri și 
gimea 
260 de 
lui" — 
meniul
70 000 tone, al celeilalte 
66 000 tone ;
toarelor 
nave 
55 000 c.p.
mai mult încă,

cile
cile trei elice; 

,, Titanului"
m, iar a 

de 268 m; 
primei 'nave

patru co- 
lun- 

era de 
„Tilanicu- 

deplasa- 
era de

puterea mo
și viteza ambelor 

erau respectiv de 
și 25 noduri. Și 

momentul,

șui de aur“ din Vulcan 
putea întîmpina clienții 
listă cinstită de bucate 
oarece... nu fusese întocmită.

nu-și 
cu o 

de-

★ —

NOTA
ziua de 7 iulie, la restau-

in Anglia 
„Zădărnici- 

Morgan Robertson, 
de romane de anti- 
Autorul descria 

narațiune
și vervă construcția 

mare 
vreodată, 
Dreptul la

a
navă 

numai

în- 
plină de

transatlantic, 
botezat 

prima 
' pe 
l-au 

mar- 
Ame-

Atlanlicului 
uimitoare 

persoanele 
Europei și

a pornit 
cursă.

rece

chiar 
dar ia

de aprilie 
iceberg și 
provocind 

pasage
ri (i se

Dimensiunile 
imaginate de 

„Titanicului" 
aproape identice :

a 
a 

de 
tra-

A- 
iz-

„Tita- 
scriilor 

real 
am-

In
rantul „Straja" din aceeași lo
calitate, aceeași situație: la 
ora 15,30 lișta-meniu nu era 
incă întocmită ! Recomandăm 
organelor de inspecție comer
cială această ..specialitate a 
casei" întîlnită frecvent în cele 
două localuri. Aceeași recoman
dare este valabilă și pentru 
serviciile de specialitate din 
cadrul T.A.P.L.

Amănuntele, oricum, contea
ză !

I. MARIN

18,45

19.20

18,00
18,05

19,30
20,00

La puțin timp după deschi
derea contului 2 000, în aju
torarea persoanelor care au 
suferit de pe urma inundații
lor, pensionarul Iosif Iovan 
din Petroșani a depus din 
pensia lui 300 lei. Mai apoi, 
la propunerea lui Iosif Io
van, în calitate de secretar 
al organizației de bază car
tier nr, 3, fiecare' membru de 
partid din organizație a con-

pensionarilor
simțit să contribuie cu cît va 
putea pentru ajutorarea sinis- 
traților. S-au adunat astfel 
1 750 Iei. Acestora le-au adă
ugat încă 1000 lei din alte 
fonduri și în 6 iulie au de
pus în contul omeniei 2 750 
lei.

In același scop, grupul sin
dical al pensionarilor din 
Uricani a organizat recent un 
bal la clubul din localitate. 
Organizatorii loan Iacob, 
Anton Pașca, loan Ordpg, 
Anghel Pătrugan s-au în
grijit ca cei 200 de partici
pants să se simtă bine. Banii 
strînși au fost depuși în 
contul 2 000.

Sînt gesturi cu profunde 
semnificații umane.

Exclamația a fost auzită 
recent la sediul I.G.L. din. 
Aninoasa. Datorită viiturilor 
puternice din ultima vreme, 
filtrele de nisip — necesare 
obținerii unor bune condiții 
de potabilitate a apei — au 
fost înnămolite. Era amenin
țată astfel livrarea apei spre

„Nămol
la stația 

de filtre !“
consumatori — localnicii și 
E. M. Aninoasa.

Intervenind la timp și cu 
maximă operativitate, mese
riașii sectorului I.G.L. Ani
noasa — dintre care s-au e- 
vidențiat Nicolae Jurca, Gh. 
Țăranii, Al. Barbu și 1. Miș- 
cu — au curățat filtrele de 
nămol, adăugind și un strat 
de nisip înlocuitor. Pericolul 
inițial al sistării livrării apei 
a fost astfel înlăturat.

CERTITUDINILE
la sfîrșit de an școlar.

lundament
(Urmare din pag. 1)

anPași însemnați 
școlar s-au făcut 
najării și dezvoltării laboratoa
relor, bibliotecilor școlare și a 
bazelor sportive de pe lingă 
fiecare școală. Ca urmare a 
condițiilor create și a muncii 
suținute desfășurată de cadrele 
didactice din Valea Jiului, se 
poate afirma cu satisfacție că 
rezultatele la învățătură sînt 
superioare celor din anul pre
cedent. Acest fapt este susținut 
de procentajul general și, în 
special, de calitatea cunoștințe
lor materializate prin notele 
bune și foarte bune obținute de 
elevii din școlile noastre, după 
cum urmează :

La clasele I—IV din 
de 9 037 elevi, 8 591 sînt 
vați, procentaj 95,5 
sele V—VIII din 8 904 
7 435 sînt promovați și 
rigenti, procentaj de promovare 
83,5%.

La clasele a IX-a din cadrul 
școlilor de 10 ani, sînt 523 de 
elevi cu situația încheiată, din 
care 446 elevi promovați, repre- 
zentînd un procentaj de 85 %. 
Menționăm că elevilor din cla
sele a IX-a de la școlile de 10 
ani le-au fost asigurate condiții

în acest 
pe linia ame-

totalul 
promo- 
la cla- 

elevi, 
109 co-

al perspectivei didactice
care
prin 

termi-

Răspundem cititorilor
• Nicolae Tomolea, Lu

peni : Pentru a putea răspun
de la întrebările dv. am in
tervenit la Judecătoria Petro
șani care ne informează că 
întrucît nu cunoaște în amă
nunțime cum s-au desfășurat 
lucrurile nu poate răspunde 
decît cu aproximație arătîndu- 
vă cum se procedează, în prin
cipiu. la înfiere și cînd se 
poate cere desfacerea înfierii 
(procedeu de care puteți lua 
cunoștință trecînd pe la re
dacție, cunoscut fiind faptul 
că publicarea acestuia depă
șește spațiul rezervat rubricii).

Sîntem de acord cu recoman
darea Judecătoriei că pentru 
rezolvarea problemei este ne
cesar să consultați un jurist.
• Gheorghe Hrisch, str. Șt. 

O. Iosif nr. 84, Vulcan : Pen
tru cercetarea și soluționarea 
probleme; relatată de dv. am 
intervenit la conducerea între
prinderii de gospodărie locati- 
vă Petroșani, care ne-a comu
nicat că între timp dependin
ța aferentă spațiului dv. loca
tiv a fost reparată.
• Vilma Bucurică, deputa

tă, Vulcan : Vă satisfacem do-

1 '•1 ■1, : ’|rința-de a da publicității mul- 
! țumirea dv. adresată cetățea- , 
| nu>hiij,Victor Tîmpănescu care 
se preocupă neobosit de în
grijirea trandafirilor de pe a- 
leea dintre blocurile A 61 și 
S 62, contribuind astfel la în
frumusețarea centrului orașu
lui.
• Ana Rotaru, Vulcan : Vă 

comunicăm că pentru culege
rea fructelor de pădure, des
tinate centrelor de colectare, 
este nevoie de autorizația 
Ocolului Silvic Lupeni, la ca
re puteți să vă adresați.

optime de studiu și în special de 
practică în cadrul întreprinderi
lor din Valea Jiului cu 
s-au încheiat contracte, 
care acești elevi, după
narea celor 10 clase și a celor 
doi ani de practică, să aibă po
sibilitatea de a rămîne ca mun
citori calificați în întreprinderi
le unde au efectuat practica.

La clasele IX—XII din cadrul 
liceelor teoretice, din totalul 
de 1 472 elevi cu situația în
cheiată au promovat 1149, cori- 
genți 265 și 58 repetenți, reali- 
zîndu-se un procent de 78,05% 
elevi promovați

O situație mult mai bună a 
obținut Liceul industrial minier 
care a realizat un procentaj de 
90% elevi promovați. Rezultate 
bune au obținut și Grupurile 
școlare miniere și Școala profe
sională comercială, care au de
pășit procentul de promovați de 
85 %. Rezultate mai slabe sînt 
la Liceul Petrila și Liceul Uri
cani. Procentul de promovați pe 
municipiu este de 88,47 %.

Avînd în vedere aceste re
zultate la sfîrșit de an școlar 
cît și lipsurile manifestate și în 
mod deosebit, sarcinile care ne 
stau în față în vederea des
chiderii în cele mai bune con- 
dițiuni a noului an de învăță
mînt 1970—1971 se impune a fi 
luate următoarele măsuri :
• Directorii de școli vor ur

mări ca pînă la 15 august să 
fie efectuate lucrările de cură
țenie în școli și în 
paratiile capitale la 
câni, casa de copii 
școlile generale nr.

spri- 
tine- 
mili-

nr. 1 Vulcan, căminul Aeroport, 
Școala generală nr. 5 Petrila. 
O atenție deosebită va trebui 
să se acorde terminării liceului 
din Petroșani pînă la începerea 
cursurilor anului școlar 1970— 
1971.
• Conducerile școlilor, 

jinite de organizațiile de 
ret din școli, vor trebui să
teze consecvent în conformitate 
eu planurile pentru vacanța de 
vâră ca să se organizeze activități 
zilnice în școli, de așa manieră 
îneît utilul să fie îmbinat 
plăcutul, acțiunile să fie 
sânte, atractive și bogate 
sibilitătile de sporire a 
țintelor de informare și 
montare a elevilor.
• O atenție deosebită

cu 
intere- 
în po- 
cunoș- 
docu-

Ajutați^ pe trecători...

Poate fi recuperat 
„Titanicul*4 ?

Vestea privind încercările 
care se întreprind pentru re
aducerea la suprafață a uria
șului transatlantic „Titanic" 
a făcut înconjurul lumii cu 
o viteză aproape tot atît de 
mare ca și aceea cu care a 
lost răspîndită vestea ciocni-

ANALOGII
rece de aprilie, 

naufragiului e- 
identice. Atît „Ti- 
și „Titanicul" a-

o noapte 
și cauzele 
rau și ele 
lanul" cit
veaiz la bord bogătași și re
prezentanți ai protipendadei 

ile pe cele două continente; 
din cei 2 000 de pasageri ai 
„Titanului" au pierit majo
ritatea, iar din cei 
„Titanicului" s-au 
doar 700.

/{nalogia era — 
văr izbitoare și, 
timp după naufragiu, 
berlson a început 
mească scrisori de 
ve și de la rudele 
re pieriseră 
,.T itanicului", 
și numindu-l geniul răului.

...Romanul
s-a 
tă, 
dat din 
„Titanicul" 
rat de 
nei îngrozitoare 
pe mare.

2 200 ai 
salvat

intr-ade
la scurt 

Ro
șă pri- 

la vădu
velor ca- 
catastrofain

blestemîndu-1

,Zădărnicie" nu 
mai reeditat nicioda- 

numele autorului a fost 
nou uitării, iar 

a fost conside- 
atunci simbol al u- 

calastrole

ce
la

rii pachebotului cu un ice
berg și scufundarea lui.

Despre drama petrecută In 
Oceanul Antlantic s-au scris 
volume, fără a se clarifica 
cauzele care au determinat 
catastrofa. Acum se speră că 
readucerea la suprafață a na
vei ar putea aduce un plus 
de lumină în legătură cu scu
fundarea.

Rămîne însă de văzut cu 
preț va putea fi readus 
suprafață „Titanicul" ?

Durata scufundării navei, 
potrivit părerii contraamiralu. 
lui sovietic Mihail Rudnițki, a 
lost de aproximativ 
de minute, iar Viteza de 
fundare a ajuns treptat 
3—4 metri pe secundă. In 
menea condiții, catargele 
coșurile vasului trebuiau, 
mod normal, să se rupă, 
trebuie uitat nici faptul 
„Titanicul" ar fi putut să 
așeze pe un strat de mii 
fundul oceanului, însă tot citit 
de bine el s-ar fi putut lovi de

20—30 
scu

la 
ase- 

Și 
in 

Nu 
că 
se 
la

special re- 
Liceiil Uri-
Uricani și 
3 Lupeni,

• O atenție deosebită se va 
acorda organizării excursiilor și 
taberelor prevăzute la nivel de 
județ și municipiu și în special 
acțiunilor patriotice organizate 
de scoli.
• In perioada de vară se 

vor lua măsuri pentru organiza
rea planificată a consultațiilor 
și meditațiilor pentru elevii 
re urmează să se prezinte 
examenele de admitere în 
cultăți și școli profesionale 
pentru elevii corigenți la 
rite materii.

Avem convingerea că 
aceste măsuri preconizate 
tru perioada de vacantă, se vor 
realiza cu maximă responsabi- 

. litate, fapt care va face ca no
ul an de învățămînt 1970—1971 
să se deschidă și desfășoare în 
cele mai bune c«nditiuni.

i ca
la

i fa- 
și 

dife-

toate
pen-

Autobaza de transport auto
Petroșani>

ANGAJEAZĂ
• mecanici auto
• sudori auto
• electricieni auto

MARȚI 14 IULIE

22,15

22,40

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune pentru tine
ret : „Ce vreți să știți 
despre școlile profesio
nale ?“
File din istoria cuIIurii 
românești. George Enes- 
cu în conștiința poporu
lui român.
1001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
„Rosmerholm" de 11. 
Ibsen (premieră TV). 
Muzicorama TV : Seara 
cîntecului francez.
Telejurnalul de noapte.

MIERCURI 15 IULIE
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...să parcurgă fără accidente pasarela de trecere din 
Piața Victoriei spre stația C.F.R. Petroșani. Recent, o fe
meie gravidă, grăbindu-se spre tren, s-a împiedicat de una 
din scîndurile podului ajungînd la tren doar cu ajutorul 
trecătoarei Maria Iozsa din Petroșani. Trecătorii între ei se 
ajută. Dar gospodarii C.F.R. dovedesc oare solicitudine de
plină față de cei care zilnic se află în drum la sau de la 
gară, pe pasarela cu bucluc ?

Știm că o dată sau de două ori pe an această pasarelă 
este supusă unei reparații capitale. Gospodarilor ceferiști 
Ie sugerăm ca pentru efectuarea unor mici intervenții (un 
cui, două Ia un capăt de seîndură) să nu aștepte anul...

pentru coloanele Lupeni, Vulcan și Livezeni
Condițiile de angajare sînt cele prevăzute în 

H.C.M. nr. 914/1968.
Informații suplimentare se primesc Ia sediul 

autobazei și telefon 1116 1355

ES

deci instlnci, frîngindu-se 
contact cu ele.

Greutatea navei 
143 000 tone la un 
ment de 66 000 tone. în mod 
normal, după scurgerea unei 
perioade de timp atît de Înde
lungate, corpul vasului este 
acoperit cu un strat de depu
neri miloase de circa 9 metri 
grosime.

Să presupunem acum că

deeste
deplasa-

IZARE
vasul s-a scufundat în pozi
ția orizontală, cu chila in jos, 
că el nu s-a frint în contact 
cu fundul oceanului, adică să 
ne închipuim că are poziția 
cea mai favorabilă recuperă
rii și să urmărim imaginar lu
crările care trebuie realizate

500 .de pontoane din masă 
plastică.

După cum se știe, metoda 
propusă pentru umplerea pon- 
toanelor cu gaze este hidroli- 
za apei, 
lor. Dar cum să se transporte 
spre vas (situat la 4 000 m 
adincime) 20X109 kWh de 
energie electrică ? S-ar părea 
că cel mai simplu este să 
amenajezi pe o navă o centra
lă electrică care să se depla
seze cu totul la fața locului. 
Dar in acest caz greutatea 
proprie a cablului pentru 
transportul energiei electrice 
la adincime ar fi atît de mare 
Incit el s-ar putea rupe me
reu.

Să presupunem însă că și 
această dificultate este învin
să și că hidroliza apei 
pontoane a fost realizată, 
va începe să se ridice, 
măsură ce se apropie de 
prafață, gazele din pontoane

chiar în interiorul

din 
Na.

Pe
su-

și probleme actuale
la su.

capabile 
la mari 
funcțiu-

pentru readucerea lui 
prafață.

Citeva batiscaluri, 
să reziste presiunilor 
adîncimi vor intra in
ne. Hidromonitoare puternice 
de la bordul lor vor spăla de 
pe „Titanic" depunerile cu 
ajutorul unor jeturi de apă, 
pentru a permite să se trea
că la lucrul cel mai compli
cat, și anume prinderea pon- 
toanelor de corpul vasului și 
umplerea lor cu un gaz ușor. 
Cite pontoane ? La un volum 
optim de 300 m3 sînt necesare

își măresc insă volumul și 
ies prin supape speciale. A- 
ceasta produce un fenomen 
de răcire și pontoanele se 
acoperă cu un strat de gheață.

S-ar putea crea impresia 
greșită că operația de ridicare 
a „Titanicului" la suprafață 
este o lucrare care ține de 
domeniu) fantasticului. Aceas
ta nu este deloc 
Mijloacele tehnice
fac o astfel de operație posi
bilă. Dar, se pune întrebarea, 
pentru ce ?

adevărat. 
existente

PROGRAMUL I ; 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Viața căr
ților; 10,10 Curs de limba 
germană; 10,30 Vreau să știu;
11.30 De toate pentru toți... 
turiștii; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,05 Știință, tehnică, 
fantezie; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,10 Avanpremieră co
tidiană; 13,22 O floare, o me
lodie — muzică ușoară; 13,45 
Muzică populară; 14,00 Calei
doscop muzical; 14,40 Publi
citate radio; 14,50 Muzică 
populară; 15,00 Serial radio
fonic pentru tinerii ascultă
tori; 15,30 Compozitorul săp- 
tămînii; 16,00 Radiojurnal;
16.20 Din repertoriul clarine
tistului Guți Adolf; 16,30 Con
sultație juridică; 16,40 Frag
mente din opereta „Casa cu 
trei fete" de Schubert-Berthă; 
17,05 Antena tineretului; 17.30 
Noi înregistrări ale orchestrei 
de muzică populară a an
samblului „Ciocîrlia*: 17,40 
Transmisiuni sportive : Cam
pionatul diviziei A la fotbal. 
In pauză : Gazeta radio: 20.05 
Tableta de seară; 20,10 — 
365 de cîntece; 20,20 Arghe

ziană; 20,25 Zece melodii
preferate; 21,00 Istoria idei
lor; 21,20 Melodii lirice in
terpretate de Doina Badea;
21.30 Moment poetic: 21,35 
Solistul serii — Zafir Had- 
zimanov; 22,00 Radiojurnal;
22.20 Sport; 22,30 Concert 
de muzică ușoară; 23,00 Pen
tru magnetofonul dumnea
voastră; 23,30 Concert de mu
zică ușoară: 0.03—5.00 Estra
da nocturnă.

PROGRAMUL II : 6.00 Pro
gram muzical de dimineață; 
7,00 Radiojurnal: 8,10 Tot 
Înainte; 9,00 Melodii popu
lare; 9,10 Curs de limba 
germană; 9,45 Matineu de o- 
peră; 11,00 Doine și jocuri 
populare; 12,15 Concert de 
prînz: 14.03 Din cele mai cu
noscute melodii
14.30 Muzică 
Cîntă Johnny 
Radiojurnal; 
care străbat 
Teatru serial;
de muzică populară 
Noapte bună. copii; 
Teatru radiofonic.

populare; 
ușoară; 15,30 
Dorelli: 16,00 

17,00 Melodii 
lumea; 17,35 
18,00 Concert 

19,50 
20.15

Mica 
publicitate

I1

I

VÎND RENAULT 10 — 47 000 
lei, Petroșani str. Vasile Roaită, 
7/11.

i
i
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Vizita președintelui 
Republicii Africa 

Centrală în România
Convorbiri oficiale

(Urmare din pag. 1)

problemele sociale, Alberto 
Sato, ambasadorul Republicii 
Africa Centrală în Republica 
Socialistă România, Nicolas 
Awoyatno, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Jacques Topande Makombo, 
director al Diviziei Europa-A- 
merica în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Depunerea unei
In oursul dimineții de luni, 

președintele Republicii Africa 
Centrală, generalul Jean Bedel 
Bokassa, însoțit de celelalte 
persoane oficiale africane, au 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au fost pre* 
zenți Dumitru Popa, primarul 
general al Capitalei, Constantin 
St&tescu, secretarul Consiliului 
de Stat, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, șeful 
Marelui Stat Major, Petru Bur

in cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind 
relațiile dintre cele două state, 
posibilitățile de lărgire a coope- 
rării și de extindere a colabo
rării reciproc avantajoase, pre
cum și unele aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate.

coroane de flori
lacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, generali și ofi
țeri superiori, alte persoane ofi
ciale.

In fața Monumentului era 
aliniată o companie de onoare. 
Fanfara a intonat imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Africa 
Centrală.

După depunerea coroanei de 
flori, cei prezenți au. păstrat un 
moment de reculegere. Apoi, 
oficialitățile africane și române 
au vizitat rotonda Monumentu
lui.

(Agerpres)

PRIN CAPITALĂ
După o zi petrecută pe lito

ralul Mării Negre, după con
vorbirile avute în cursul dimi
neții de luni cu președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Africa Centrală, Jean Be
del Bokassa, a făcut cu
noștință ieri după-amia-
ză cu unele aspecte ale 
industriei Capitalei, ale dez
voltării urbanistice și edilitare 
a orașului București. In timpul 
vizitei, oaspetele african a fost 
însoțit de Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular munici
pal București și de alte persoa
ne oficiale.

...Se ajunge la Uzina „Semă
nătoarea", unitate reprezentati
vă a industriei românești con
structoare de mașini agricole. 
In cei 20 de ani de existență, 
pe porțile uzinei au ieșit sute 
de mii de mașini agricole, de 
diferite tipuri, de la cele mai 
simple la cele mai complexe. 
Multe dintre acestea lucrează 
pe ogoarele a numeroase țări 
străine.

La sosirea în întreprindere, 
oaspeții sînt întîmpinați de Ion 
Morega, adjunct al ministrului 
Industriei construcțiilor de ma
șini, și de colectivul de condu
cere al uzinei.

După o scurtă discuție asu
pra profilului întreprinderii, se 
vizitează sectoare principale 
de fabricație. Directorul uzinei, 
Ing. Ion Căpățînă, prezintă ca
racteristicile tehnice ale unor 
utilaje expuse în incinta între
prinderii și perspectivele de 
dezvoltare ale întreprinderii, 
corespunzător programului de 
dezvoltare a agriculturii noas
tre socialiste.

Un viu interes manifestă oas
peții pentru combinele cerealie
re autopropulsate, care se în
scriu ca o realizare de mare 
valoare a industriei noastre.

O asemenea combină recoltea
ză aproape 36 de culturi — 
practic toată gama cerealelor 
păioase, porumb, leguminoase, 
nutrețuri etc., mașina fiind de
servită de un singur om — me
canicul. Productivitatea ei este 
de 15 hectare pe zi. Toate re
glajele se efectuează foarte 
ușor de la un bord printr-un 
sistem de comenzi hidraulice.

în încheierea vizitei, preșe
dintele Bokassa mulțumește 
pentru prilejul oferit de a cu
noaște activitatea acestei mari 
unități industriale, pentru pri
mirea călduroasă ce i s-a făcut.

In continuarea vizitei în Ca
pitală, președintele Bokassa 
și suita trec pe lîngă moderne
le complexe studențești de pe 
Splaiul Dîmboviței, care găz
duiesc peste 4 000 de tineri, a- 
jungînd apoi într-unul din cele 
mai frumoase cartiere noi ale 
Capitalei — Drumul Taberei. 
Cetățenii fac oaspetelui o ma
nifestare de vie simpatie.

în fața complexului comercial 
și social-cultural ..Favorit" unde 
are loc o scurtă oprire, arhitec
tul șef al orașului, Tiberiu 
Ricci, dă explicații cu pri
vire la dezvoltarea aces
tui cartier, în care pînă acum 
au fost construite 22 000 de 
apartamente și care în final, 
va totaliza aproape 60 000 de 
apartamente. Discuțiile între 
oaspeți și gazde se referă apoi 
la preocuparea constructorilor 
pentru diversificarea tipurilor 
de apartamente și ridicarea 
gradului de confort al acestora.

Se vizitează apoi modernul 
cinematograf din cartier „Fa
vorit", și un magazin pentru 
desfacerea produselor industria
le.

Pe tot parcursul itinerariului 
lor. solii poporului Republicii 
Africa Centrală au fost salutați 
călduros de numeroși cetățeni 
ai Bucureștiului.

(Agerpres)

DINEU OFICIAL
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
oferit luni, în saloanele Palatu
lui Consiliului de Stat, un di
neu oficial în onoarea genera
lului Jean Bedel Bokassa, pre
ședintele Republicii Africa Cen
trală și președinte al guvernu
lui.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, ai 
Consiliului de Miniștri, membri

ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale.

Au luat parte Ange Patasse, 
Nestor Kombat-Neguemon, Hen
ri-Paul Boundio, Bernard-Christi
an Ayandho, Jean-Marie Wallot, 
Marie Josephe Franck — mi
niștri, și alte persoane oficiale, 
care îl însoțesc pe președintele 
Republicii Africa Centrală.

înainte de începerea dineu
lui, au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat întT-o atmosferă 
cordială, prietenească, preșe
dintele Consiliului de Stat, Ni
colae Ceaușescu, și președinte
le Republicii ‘Africa Centrală, 
generalul Jean Bedel Bokassa, 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
AJUTOARE

pentru sinisfrafîi 
din România

Municipalitatea orașului Vi
cenza (Italia) a donat 1 000 000 
lire italiene și a colectat un 
vagon cu îmbrăcăminte, alimen
te, medicamente, pe care le 
va trimite în România.

©
Firmele „Eco Adv. Ag;“ și 

„Modern Textil" din Stockholm 
au hotărît să depună, în con
tul pentru ajutorarea regiunilor 
sinistrate din România, suma de 
5 546 coroane suedeze.

O
Președintele Uniunii centrale 

a cooperativelor agricole de 
producție din Japonia. Asao 
Miyawaki, a donat, în numele 
organizației sale, suma de 
1 000 000 yeni.

Vicepreședintele Federației 
sindicatelor din industria lapte
lui din aceeași țară a contribuit 
cu suma de 108 884 yeni, colec
tată de sindicatele respective.

O
Firma „Picker-Andrex X-Ray" 

din Danemarca a subscris la 
fondul de ajutorare suma de 
1 000 coroane daneze.

O
Firma „Danzas“ din Paris a 

comunicat că a remis, ca o con
tribuție la fondul de ajutorare, 
suma de 1 500 franci francezi.

©
Din Anglia firma „Gliksten 

Plywood" a comunicat donarea 
sumei de 100 lire sterline

O
Firma „Eekle“ din Belgia și 

mai mulți cetățeni belgieni de 
origine română au donat, în 
total, 9 500 franci belgieni.

O
Firma de expediții internațio

nale „Gotitardo Ruffoni" din Mi
lano a dat suma de 1 000 franci 
elvețieni.

O
Fabrica de cartografie „Bol- 

lati et Mosca“ din Milano a 
făcut o donație de 250 dolari 
S.U.A.

O
Cetățenii de origine română 

Eugenia Bădescu. Vasile Huțu- 
leac, Elena Saniki, Elena Re
pudia și Lucreția Sieminski, 
domiciliați în R. P. Polonă, au 
donat. în total, 4 000 zloți.

O
Comandantul navei „Ariadne", 

Panagiotis Papageorgiou, a 
depus la Banca Română de Co
merț Exterior suma de 100 do
lari S.U.A., raprezentînd contri
buția echipajului de pe această 
navă la fondul de ajutorare 
a regiunilor sinistrate.

O
Parohia română și alți cetă

țeni de origine română din 
Austria au mai donat, medica
mente, îmbrăcăminte, și . încăl
țăminte. în greutate totală de 
1 502 kg.

O
Biroul preoților catolici din 

Zappendorf și mai mulți cetă
țeni din R. D. Germană au fă
cut donații care însumează 
1 718 mărci.

©
Sașii din orașul Stuttgart 

(R. F. a Germaniei) au donat 
500 kg pături Și îmbrăcăminte, 
precum și circa 2 000 kg ali
mente.

(Agerpres)

PLENARA C.C. 
AL P.C.U.S.
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— După cum relatează agen
ția TASS, la 13 iulie, la 
Moscova, a avut Ioc Plenara 
C.C. al P.C.U.S., care a hotă
rît ca cel de-al XXIV-lea 
Congres al P.C.U.S. să fie 
convocat în luna martie 1971. 
Plenara a aprobat, totodată, 
ordinea de zi a Congresului. 
Raportul de activitate va fi 
prezentat, după cum a hotărît 
plenara, de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., iar raportul referi
tor la Directivele celui de-al 
XXIV-lea Congres cu privire 
la planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale a 
U.R.S.S. (1971—1975) va fi 
prezentat de Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de 
Miniștri. Plenara a discutat, 
de asemenea, probleme lega
te de lucrările primei sesiuni 
a celei de-a opta legislaturi 
a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care încep marți la 
Moscova.

Confuzie în cercurile politice
BUENOS A1RES 

preș). — Afacerea 
care părea încheiată după ares
tarea și declarațiile unor per
soane, presupuse a fi implicate 
în răpirea fostului președinte 
argentinian, a revenit, prin 
aflarea unor n.oi aspecte revela
toare. în atenția autorităților 
și cercurilor politice din Buenos 
Aires. Poliția a stabilit că doi 
studenți — Fernando Abai Me
dina și Emilio Angel Mazza, pri
mul rănit, iar al doilea ucis in 
urma 
unor 
mina 
rații

13 (Ager- 
Aramburu,

primite în timpul 
cu poliția, săptă- 
— sînt adevă- 

ai lui Aramburu. 
Familia generalului a recunos
cut într-o fotogralie în persoa-

rănilor 
ciocniri 
trecută, 

răpitori

na lui Mazza pe unul din cei 
doi „ofițeri" care l-au ridicat 
pe Aramburu la 29 mai de la 
domiciliul său, chipurile, pentru 
„a-i asigura protecția". Aceeași 
fotografie a permis organizații
lor sindicale să recunoască în 
Mazza pe asasinul liderujpi 
Augusto Vandor, ucis cu o ra
fală de mitralieră în iunjp 
anul trecut. Poliția a confirmat 
că, intr-adevăr, Medina și Maz
za s-au deghizat în ofițeri pen
tru a-1 răpi pe Aramburu. îna
inte de a muri Mazza a făcut 
unele declarații, completate apoi 
de depoziția lui Medina. Ulti
mul a confirmat că el este ini
țiatorul răpirii și că l-a recru
tat pe Mazza pentru a fi ajutat

Mesajul

al F.C.
Italian

ROMA 13 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Italian a adresat un mesaj 
lui Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, în care 
exprimă „Solidaritatea comu
niștilor italieni cu poporul 
khmer, cu forțele patriotice 
care luptă pentru libertatea 
și independența Cambodgiei" 
și „condamnă agresiunea im
perialismului american în 
aceaștă țară". Direcțiunea 
P.C.I., se spune în mesaj, 
examinînd situația din Cam- 
bodgia, poziția Frontului Uni
tății 
nului 
nală, 
vern 
tant

Naționale și a Guver- 
regal de unitate națio- 

consideră acest gu- 
drept unicul reprezen- 

legitim al Cambodgiei.

După cum s-a mai anunțat, la Leningrad a avut loc 
congresul al șaptelea mondial al orașelor înfrățite, la 
care au luat parte reprezentanți din orașele a zeci de 
țări ale lumii. Congresul a lansat un apel către toate 
orașele lumii de a acorda ajutor cetățenilor orașelor din 
România, care au avut de suferit de pe urma calamități
lor naturale din această primăvară. La încheierea lucrări
lor, au fost alese organele de conducere ale federației 
mondiale a orașelor înfrățite. In consiliul Executiv al 
Federației a fost ales Ion Manciuc, primarul municipiului 
lași.

INCIDENTE RASIALI ÎN S. II. A.
NEW YORK 13 (Agerpres). 

— In mai multe orașe ameri
cane s-au produs duminică in
cidente rasiale, ca urmare a 
demonstrațiilor organizate de 
populația de culoare în spriji
nul drepturilor sale civile. La 
Michigan City (Indiana), prima
rul orașului a instituit starea 
de urgență, ordonînd Gărzii 
naționale și. unor grupuri de 
polițiști, speciali antrenați pen
tru lupta împotriva manifesta
țiilor, să intervină. La rîndu.1 
lor, autoritățile din New Bed
fort (Massachussetts) au insti
tuit starea de urgență ca ur
mare a violentelor incidente 
care s-au înregistrat în ghetoul 
populației de culoare și în 
cursul cărora un tînăr negru a 
fost ucis. O măsură identică a 
fost luată în cartierul negrilor 
Highland Park din Detroit ca

urmare a manifestației organi
zate de 400 de persoane de cu
loare. Motivul imediat al de
monstrației a fost uciderea u- 
nui negru de către proprietarul 
alb al unui bar. împotriva ma- 
nifestanților au fost trimiși 
peste 150 de polițiști. S-au pro
dus incidente grave soldate cu 
rănirea unor manifestanți și 
cu arestarea a numeroși alții.

La Oklahoma City, 300 de 
negri au capturat stația de ra
dio locală, într-o încercare de 
a transmite apeluri populației 
de culoare. Poliția a intervenit 
pentru recucerirea stației cap
turate.

Luni, în toate aceste locali
tăți atmosfera s-a menținut în
cordată, în ciuda sporirii efecti
velor forțelor de ordine, mobi
lizate pentru a contracara re
petarea manifestațiilor.

• Regele Feisal al Arabiei Saudite a primit duminică 
pe ministrul de externe al Iranului, Ardeshir Zahedi, aflat 
intr-o vizită oficială la Djeddah. In cursul convorbirilor au 
fost discutate îndeosebi probleme referitoare la situația din 
Orientul Apropiat și Golful Persic, precum și evoluția re
lațiilor bilaterale. î
• Un necunoscut a asasinat 

duminică, cu focuri de armă 
trase dintr-un automobil în vi
teză, pe primarul orașului gua
temalez Zapaca.

din Argentina
să-și pună în aplicare planul 
răpirii. Inițial, poliția arestase 
pe Ignacio Velez, student 
medicină și pe soția 
dar nu formulase nici 
zație împotriva lor.

La Buenos Aires se 
faptul că identificarea 
aceleiași persoane drept asasi
nul a două personalități de ten
dințe opuse — Vador era pe- 
ronist, iar Aramburu antipero- 
nist — seamănă confuzie în 
cercurile politice din Argentina. 
In capitala argentiniană se pre
supune că scopul urmărit 
cei ce acționează prin acte 
roriste este de a provoca 
mod artificial un climat de 
tagonistm între diferitele < 
pări politice din ' ”

în 
acestuia, 

o acu-

remarcă 
uneia și

tară.

de 
i te- 

în 
an- 

gru-

• Trei navigatori francezi — 
Jacques Chabert, Jacques Meu
nier și Pierre Machat — au în
cheiat o temerară călătorie de 
traversare a America de sud, 
sosind duminică la Buenos 
Aires.

• Docherii portului olan
dez Rotterdam și-au anunțat 
solidaritatea cu colegii lor bri
tanici, în cazul în care aceștia 
vor declanșa marți greva gene
rală anunțată. Un purtător de 
cuvint al sindicatelor olandeze 
a subliniat că docherii din 
Rotterdam nu vor descărca 
eventualele cargouri transpor- 
tind mărfuri destinate Marii 
Britanii.

I
cadrul concursului european de frumusețe, ju
pe d-na Ivete Degive, în vîrstă de 21 de ani și...

• In
riul a ales
mamă a doi îneîntători copii, drept „Miss Europa cinema" 
pe anul 1970. Al doilea loc a fost ocupat de o altă frumu
sețe, tinăra cehoslovacă Eva 
ani, iar cel de-al treilea,

9 Guvernul columbian a ofe
rit o recompensă de 50 000 
dolari pentru orice informații 
care ar putea să contribuie la 
eliberarea fostului ministru de 
externe Fernando Londono y 
Londono, răpit joi de către 
membrii unei organizații numi
te „Armata pentru Eliberare 
Națională". Potrivit cercurilor 
politice din Bogota, recompensa 
ar fi fost oferită după ce ne
gocierile dintre autorii răpirii și 
reprezentanții guvernului au 
eșuat.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 

Consiliul 
s-a reunit duminică seara pen
tru a examina evoluția eveni
mentelor politice și militare în 
Orientul Apropiat, a anunțat 
postul de radio Cairo. In 
cursul reuniunii, prezidată de 
vicepreședintele R.A.U. Anouar 
el Sadat, au fost discutate 
unele probleme interne.

13 (Agerpres). — 
de Miniștri al R.A.U.
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Miniștri al Israe-
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BRIDGETOWN 13 (Agerpres). 
— Ambarcațiunea din papirus 
„Ra-2" a exploratorului norve
gian Thor Heyerdahl a sosit! du
minică seara în portul Brid. 
getown din Barbados, închqind 
astfel epopeea traversării Ocea
nului Atlantic, începută la 17 
mai în portul marocan Safi. Pe 
ultimii kilometri din cei peste 
6 000 străbătuți în 57 de 
de înfruntare cu valurile 
tlanticului, „Ra-2" a avut 
adevărată gardă de onoare,
mată din sute de ambarcațiuni 
ieșite în întîmpinare. Locuitorii

zile
A- 

o 
ior-

de
Fielderova, în vîrstă de 29 de 
Eva Malstrom din Suedia.

0 La Budapesta a fost dat 
publicității primul volum al re
zultatelor recensămîntului popu
lației, care a avut loc în 
garia la începutul acestui 
Potrivit datelor statistice 
blicate, la l ianuarie 
populația Ungariei era
10 315 597 de locuitori, ceea 
reprezintă o creștere de 15 
sută în ultimii 25 de ani.

Un- 
an. 
pu- 

1970, 
de 
ce 
la

(Agerpres). —TEL AVIV 
Consiliul de 
lului s-a întrunit duminică pen
tru a examina raportul prezen
tat de ministrul israelian de 
externe, Abba Eban, asupra ul
timelor evenimente survenite 
în Orientul Apropiat. Reuniu
nea a fost prezidată de primul 
ministru Golda Meir.

★
BAGDAD 13 (Agerpres). — 

Președintele Irakului, generalul

Ahmed Hassan al-Bakr, a primit 
duminică pe ministrul de exter
ne al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, aflat într-o vizită ofi
cială la Bagdad. Potrivit știri
lor difuzate oficial în capitala 
irakiană, în cursul întrevederii 
au fost abordate probleme pri
vind situația din Orientul Apro
piat și relațiile dintre cele 
două țări.

® Un grup de 50 de stu- 
denți și studente, foști deți
nuți în închisorile din Viet
namul de sud, aflați în pre
zent în „libertate provizorie", 
au creat la Saigon un „Co
mitet de luptă pentru liber
tate". Din acest grup face 
parte și președintele Asocia
ției Naționale a Studenților, 
Huynh Tan Man. Intr-o de
clarație făcută presei, Huynh 
Tan Man a subliniat că ini
țiatorii comitetului vor ac
ționa în vederea achitării ju
decătorești a celor condam
nați de autoritățile sud-viet- 
nameze.

și-a încheiat
Bridgetow n-ului au făcut la 
rîndul lor o primire emoționan
tă celor șapte temerari conduși 
'de Heyerdahl.

A doua încercare a celebru
lui explorator norvegian de a 
dovedi că civilizațiile America 
de sud au fost influențate de 

(navigatorii Egiptului antic, so
siți cu mii de ani înainte de 
vikingi și Columb pe meleagu
rile Lumii Noi în ambarcațiuni 
similare, a fost astfel dusă 
pînă la capăt. Anul trecut, în 
iulie, „Ra-l" a trebuit să fie

cu succes misiunea
abandonată, după ce se apro
piase pînă la numai 960 de km ■ 
de Barbados.

La sosire, Heyerdhal a arătat 
că itinerariul parcurs de 
este aproape identic cu 
presupus inițial, iar 
țiunea a rezistat foarte 
membrii 
într-o 
„Vechii 
deci, a 
să ajungă pe țărmurile 
Noi într-o astfel de 
țiune“. El a anunțat apoi

,Ra-2“ 
cel 

ambarca- 
bine, 

echipajului aflindu.se 
dispoziție excelentă, 
egipteni ar fi putut 
afirmat exploratorul,

Lumii 
ambarca- 

ccf

Ra-2"
acest
„Ra-2

peste
oceanului și va fi

a
fel. 

va 
citeva

fost 
Am- 

fi 
zile

misiunea 
ultima de 
barcațiunea 
ridicată 
din apele 
transportată la Oslo, unde va 
fi expusă la Muzeul „Kon 
Tiki“. „Ra-2“ se va afla astfel 
alături de celebra plută din 
lemn de balsa cu care Heyer
dahl a întreprins prima sa ex
pediție pentru verificarea ipo
tezei după care autorii uriașe
lor statui din. Insula Paștelui 
ar fi navigatori sud-americanl 
veniți acolo pe plute din balsa.

Abia scăpați de febra El 
Mondialului, care a stîrnit pa
siuni nestăvilite și satisfacții 
multiple pe înaltele platouri 
ale Țărij lui Montezuma, me
xicanii au trăit, poate cu 
aceeași, intensitate, un alt a- 
veniment: alegerile prezidenția
le și pentru Congres, Peste 22 
de milioane de cetățeni cu 
drept de vot s-au prezentat la 
urne pentru a alege pe viitorul 
președinte, precum și pe cei 
178 de membri ai Camerei Re
prezentanților și cej 60 de se
natori.

Așa cum se aștepta și ram a 
făcut-o cu o precizie matema
tică în ultimii 50 de ani fie
care candidat al Partidului Re
voluționar Instituțional (PIR.I.) 
— de guvernămînt — reprezen
tantul acestuia, Luis Echeverria 
Alvarez, a cîștigat detașat ale
gerile.

Deși, la prima vedere, scruti
nul ar părea, prin repetarea 
tradițională a victoriilor eandi- 
daților P.R.I.. să nu ofere a- 
precieri interesante, totuși ob
servatorii politici desprind anu
mite concluzii semnificative 
pentru evoluția vieții politice 
mexicane. Astfel, Partidul Acți
unii Naționale (P.A.N.) care nu

Moment 
electoral 
mexican 

a reușit niciodată să acumuleze 
un procent de voturi mai mare 
de 8—9 la sută (uneori acest 
procent nu a depășit 3—4 la 
sută) obține pentru prima oară 
aproape 13 la sută din voturi
le exprimate.

Observatorii politici pun a- 
ceastă ușoară deplasare (deși nu 
poate fi vorba de o deplasare 
propriu-zisă) a corpului elec
toral spre opoziție pe seama 
intrării în rîndurile alegătorilor 
a tinerilor de 18 ani, în urma 
scăderii censului de vîrstă. O- 
riontarea spre opoziție a tine
retului. mai ales a celui uni
versitar, -este explicată prin 
nemulțumirile existente în Uni
versități și prin resentimentele 
încă vii din memoria studenților 
provocate de reprimarea de 
acum doi ani a unor manifesta
ții. reprimare ce a costat viața 
a numeroși participant.

Victoria P.R.I.. deși aștepta
tă, nu poate fi pusă numai pe 
seama unei tradiții instaurate 
în viața politică mexicană. Ea 
are, în opinia observatorilor, ră
dăcini mult mai adinei. De 
numele P.R.I. care s-a dovedit 
a fi continuator al idealurilor 
revoluției mexicane de la înce
putul acestui secol, este legată 
însăși crearea Mexicului mo
dern. In sfîrșit, mexicanii văd 
în P.R.T. partidul care a adus 
țării o stabilitate rar întîlnită pe 
continentul latino-american.' 
unde pasiunile politice s-au 
soldat cu un număr apreciabil 
de lovituri militare de stat.

Voturile date lui Echeverria 
reprezintă însă și o speranță 
pusă de mexicani în capacitatea 
reprezentantului P.R.I. de a 
rezolva o serie de dificultăți 
care confruntă în prezent țara. 
Este vorba de decalajul existent 
între o industrie în plin avîn* 
și o agricultură rămasă în ur
mă, în care se mai mențin for
me semifeudale de proprietate 
de ridicarea nivelului de vfelă 
al satului, de crearea unor 
noi locuri de muncă pentru ță
ranii șomeri ce iau cu asalt ma
rile aglomerații urbane. Pen
tru toate aceste probleme, 
Echeverria, personalitate di
namică și hotărîtă, a promis 
soluții adecvate.

In domeniul' politicii externe, 
el s-a declarat adeptul actualei 
linii promovate de P.R.I., afir- 
mînd că va milita ca și pre
decesorul său pentru apărarea 
suveranității și independenței I 
țării, pentru diversificarea re
lațiilor cu toate statele în ve
derea atenuării dependenței e- 
conomice de monoDolurile de la 
nord de Rio Grande.

Sînt citeva deziderate pe care 
mexicanii le doresc realizate 
și pe care noul președinte ce 
își va prelua funcția la 1 de
cembrie 1970 a promis să le 
îndeplinească.

I. SOCACIU

Pentru 
independența 

popoarelor 
din Indochina

ROMA 13 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, tran
smite : La „Teatro Adriano" 
din Roma a avut loc dumini
că o mare manifestație, organi
zată de Confederația generală 
a muncii din Italia (C.G.I.L.), 
pentru independența popoarelor 
din Indochina, împotriva extin
derii agresiunii americane asu
pra Cambodgiei. Miile de per
soane prezente — delegații ale 
muncitorilor, sosite din diferite 
regiuni ale țării, oameni 
de cultură, reprezentanți 
ai P.C.I., P.S.I. și P.S.I.U.P. 
— au salutat cu căldură pre
zența la manifestație a unor re
prezentanți ai R.D. Vietnam și 
ai Frontului de Eliberare Na
țională din Vietnamul de sud.

cu 
pe- 
ta- 
de-

Plaja de nisip fin, străju
ită de palmieri, citeva pirogi 
ancorate, case acoperite 
paie, femei împodobite cu 
ne colorate — acesta este 
bloul care îți evocă mai
grabă meleagurile polinezie
ne. Munții golași, de culoare 
roșie, nenumărate orezării, 
bărbați cu pălării cu 
boruri largi — toate îți a- 
mintesc de peninsula indochi- 
neză sau 
ziene. Pe 
savanele 
sculpturi 
în serile 
aud sunetele 
pădurile dese de imenși boa. 
babi te trimit cu gîndul la 
Africa. Orașele cu străzile 
înguste, cu case cu colonade 
de lemn, unde peste tot te 
îmbie mirosul de vanilie și 
culșoare, îți amintesc de In
dia, de Ceylon. Și totuși, te 
afli în... Madagascar.

Privit pe orice hartă, Ma
dagascarul apare ca o imen
să insulă — 590 000 km2 —

de insulele malaye- 
de altă parte, însă, 

unde poți descoperi 
misterioase, unde 
de sărbătoare se 

tamburinelor,

IN INSULA DIN MĂRILE SUDULUI
alungită în coasta Africii și 
separată de continent prin- 
tr-o mare falie, acoperită de 
apele Oceanului Indian — 
botezată cîndva de geografi 
Canalul Mozambic. 
avion te frapează 
tea acestei relicve 
vechi continent, 
line, fără crestături 
Peisajele obișnuite ale 
cii erau departe. După 
și jungla ecuatorială, 
nele Nigeriei, preeria 
biei și colinele acoperite de 
colibe și bananieri din Bu
rundi, călătoria africană se 
încheie în insula roșie, în pi
torescul malgaș. Luăm cunoș
tință directă cu realitățile 
umane, politice și economice 
ale unei tinere națiuni inde
pendente, angajată pe calea 
dezvoltării și progresului,

Chiar din 
masiv ita- 
a unui 
țărmurile 

' adinei, 
Afri- 

brusa 
lagu- 
Zam-

♦

de u. 
tradi-

preocupată deopotrivă 
nitatea și valorile sale 
ționale.

Legenda spune că, în seco
lul al XVII-lea, regele Andri
an jaka s-a retras pe cele mai 
înalte douăsprezece coline 
sacre ale Imerinei, fortiucîn- 
du-le împotriva invaziei cu
ceritorilor 
constituit 
mată din
Cetatea
„orașul celor o mie": Anta
nanarivo. Și pe această coli
nă sacră s-au ridicat castelul 
regal Rova și palatele monar
hiei Merina.

Actualul Tananarive — ca. 
pitala Republicii Malgașe — 
te farmecă prin așezarea ca
selor sale în trepte pînă în 
vîrful colinelor. Din inima 
sa, Palatul Rova, o acropolă

înfiptă pe un bloc de granit, 
domină orașul. Vilele elegan
te și lăcașurile de cult se 
întind de-a lungul străzilor 
ce cobară de pe înălțimi pînă 
în apropierea lacului Anosy. 
Pata verde a stadionului mu-

Vazimba. EI a 
o garnizoană for- 

1 000 de soldați, 
fortificată devine

nicipal acoperă centrul car
tierului Mahamasina, In zona 
comercială a orașului se înși- 
ruie mici prăvălii dar și mo
derne clădiri ce adăpostesc 
mari magazine.

Tananarive trăiește în pri
mul rînd din comerț. Scena

„Zomei", tîrgul de vineri, 
este impresionantă, in aceas
tă zi a săptămînii, de o par
te și de alta a bulevardului 
central, o dată cu primele 
raze ale soarelui, se adună 
țărani, meșteșugari, mici ne
gustori, zarzavagii, care „fac" 
prețul kilogramului de orez, 
strîns în piramide pe rogo
jini. In acest furnicar multi
color poți procura banane și 
ananas, coșuri și țesături din 
rafie, măști și sculpturi din 
lemn de abanos de la negus, 
torii adăpostiți sub umbrele 
viu colorate, îngrămădite ca 
o pădure de ciuperci.

Centrele activității intelec
tuale sînt dispersate, Univer
sitatea se află la extremitatea 
vestică a orașului Liceul Gal. 
lieni pe înălțimea colinei

Michel, 
Anosy.

Rova, Colegiul Saint 
în apropierea lacului

Aglomerarea a peste 250 000 
de locuitori intr-un oraș a- 
șezat pe înălțimi dă multă 
bătaie de cap municipalită
ții în ceea ce privește asigu
rarea circulației, dificile chiar 
în ciuda tunelurilor ce stră
pung multe coline.

Activitatea industrială, a- 
xată în special pe prelucra
rea produselor agricole, ca
pătă o tot mai mare amploa
re. Madagascarul posedă de 
mult timp, prin fabricile 
zahăr, o industrie de 
importantă. In prezent, 
„Marea Insulă" sînt patru a- 
semenea uzine dintre care 
cea a societății naționale 
„Sosumav", de lîngă Ambilo- 
be, produce 50 000 tone de 
zahăr pe an. Paralel există

de 
bază 

în

o industrie a cărnii și a pie
ilor, a decorticării orezului 
și a prelucrării tutunului. Au 
apărut, însă, șl întreprinderi 
metalurgice, de construcții 
și textile.

Valorificarea resurselor e- 
conomice și industrializarea 
insulei, în general, constituie 
obiective esențiale ale guver
nului și poporului malgaș. 
Solul oferă mari posibilități 
pentru dezvoltarea agricultu
rii — orez, cafea, vanilie, 
trestie de zahăr, cacao, bum
bac și arahide. Subsolul o- 
feră și el bogate resurse de 
mică, grafit, crom, aur, mine
reuri uranifere, nichel și pie
tre prețioase. Pentru dezvol
tarea armonioasă a economi
ei au fost întocmite planuri 
pe etape a căror realizare 
vizează parcurgerea de noi 
pași pe calea progresului.

Nicolae CRETU
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