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ȘCOALA
în concordantă cu exigentele 

fundamentale ale societății
IONEL CAZAN,

secretar al Comitetului municipal de partid

Anul școlar 1970—1971 
dițiile efortului susținut 
popor pentru realizarea 
trasate de istoricul Congres al X-lea și în 
contextul pregătirilor pentru întâmpinarea 
aniversării a dinei decenii de existență glo
rioasă a Partidului Comunist Român. Obiec
tivele stabilite de partid pentru continua în
florire a școlii implică organic necesitatea 
ca învățămîntul de toate gradele să-și reali
zeze nobila misiune de factor hotărîtor al 
educației, de principal canal al difuzării 
științei și culturii. „Dezvoltindu-și și perfec- 
ționindu-și necontenit activitatea — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la înalta tri
bună a Congresului al X-lea al P.C.R. — 
școala își va îndeplini mai bine nobila mi
siune de formare a noilor generații ale pa
triei, de pregătire a constructorilor socialis
mului și comunismului pe pămintul Româ
niei".

In anul școlar 1969—1970, procesul de în
vățămînt de la școlile din Valea Jiului s-a 
desfășurat în condiții bune, fapt susținut de 
procentajul general obținut și, în special, de 
calitatea cunoștințelor, materializate prin ne
numărate note bune și foarte bune primite 
de elevi. A continuat acțiunea de moderni
zare a condițiilor de învățămînt, prin darea 
în folosință a unor noi localuri de școală la 
Lupeni, Vulcan și Petroșani. In toamna a- 
ceasta, la Petroșani va fi dat în 
noul local al liceului de cultură 
Cele 16 săli de clasă, laboratoarele, 
ca precum și cadrul natural în care 
zat, vor asigura elevilor și cadrelor 
ale septuagenarului liceu petroșănean condi
ții optime de desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ cu toate laturile sale. De a- 
semenea, pentru asigurarea cadrului optim 
necesar activității școlare, la liceele din Pe
trila și Uricani, precum și la școlile generale 
nr. 1 Vulcan, nr. 3 Lupeni și nr. 5 Petrila 
au fost efectuate vara aceasta reparații ca
pitale, iar la restul școlilor 
nostru s-au realizat reparații 
veli, schimbări de mobilier, 
boratoarelor și bibliotecilor, 
de material didactic etc.

Anul școlar care începe astăzi continuă 
acțiunea de extindere a învățămîntului ge
neral obligatoriu de 10 ani. Cu el începe e- 
xistența clasei a X-a a școlii generale pre
cum și cuprinderea în școală a întregii ge
nerații de copii în vîrstă de șase ani. Aceste 
noi realizări implică o mai mare răspundere 
și autoexigență din partea cadrelor didactice, 
o sporită strădanie pentru însușirea celor mai 
eficiente mijloace pedagogice, pentru conti
nua perfecționare a predării și notării ele
vilor.

Școala are un rol deosebit de important 
în înarmarea elevilor cu o concepție știin
țifică înaintată despre lume, în cultivarea 
atașamentului față de orînduirea socialistă, 
în explicarea politicii partidului și statului 
nostru, în canalizarea năzuințelor și cristali
zarea caracterului. Va trebui să urmărim și 
în acest an, cu spirit de răspundere, desfă-

se deschide în con- 
al întregului nostru 

mărețelor sarcini

folosință 
generală.
bibliote- 
este așe- 
didactice

din municipiul 
curente, zugră- 
dotări ale la- 
recondiționări

șurarea procesului de învățămînt în mod 
sistematic și gradat, potrivit cerințelor pro
gramei analitice și în concordanță cu posi
bilitățile vîrstei elevilor. Munca de educa
ție implică în același timp deosebite răspun
deri morale din partea cadrelor didactice, 
a diriginților. Aceștia trebuie să cunoască 
aptitudinile și deprinderile, particularitățile 
psihice ale fiecărui elev pentru a putea ur
mări și conduce cu competență eforturile 
necesare obținerii unor rezultate cit mai 
bune la învățătură. De felul cum muncește 
dirigintele depinde nivelul activității educa
tive a clasei. Unde dirigintele își face con
știincios datoria, aproape că nu există ră- 
mîneri în urmă la învățătură și cu siguranță 
că nu se vor semnala acte de indisciplină. 
Dirigintele trebuie să-și cîștige autoritatea 
printr-o muncă de calitate, prin ridicarea 
în mod sistematic a nivelului calificării sale, 
prin însușirea măiestriei pedagogice printr-o 
justă orientare politică.

Cadrele didactice trebuie să constituie e- 
xemple demne de laudă în activitatea de 
pregătire profesională și educativă a elevilor 
prin receptivitatea la tot ceea ce e util din 
teoria și practica specialității, prin entu
ziasmul și puterea de angrenare generoasă 
în munca școlară, în acțiunile social-cultu- 
rale de masă. Școlii îi revine sarcina de a 
forma cetățeanului de mîine deprinderi de 
muncă și viață organizată, astfel incit după 
încadrarea în producție să fie capabil să 
drămuiască cu pricepere fiecare ceas liber, 
să adauge mereu noi cunoștințe la pregăti
rea dobîndită în anii de școală, să țină pasul 
cu noul, să-și lărgească orizontul cultural, 
să ducă o viață ordonată, în concordanță cu 
normele de conviețuire din societatea noas
tră. In această nobilă muncă exemplul perso
nal al educatorului e, dc multe ori, hotărîtor.

Aprecierea acordată de partidul și statul 
nostru învățătorilor și profesorilor, prin cin
stirea muncii lor, găsesc în conștiința sluji
torilor școlii un puternic ecou, ale cărui 
roade le vedem an de an în numărul mare 
de absolvenți bine pregătiți ai școlilor de 
toate gradele și profilurile care îngroașă 
rîndurile oamenilor muncii, aplicînd în acti
vitatea 
școală.

Noul 
treaptă 
fundamental al învățămîntului : dezvoltarea 
armonioasă și multilaterală a personalității 
umane. Sîntem convinși că învățămîntul din 
Valea Jiului se va ridica și de acum îna
inte la nivelul înaltelor sarcini și răspunderi 
trasate de partid, pregătind oameni activi, 
capabili să continue eforturile înaintașilor 
pentru înaintarea țării pe culmile progresu
lui, civilizației și bunăstării.

Urăm succes deplin, în noul an școlar, tu
turor educatoarelor, învățătorilor, maiștrilor- 
instructori, profesorilor, zecilor de mii de 
elevi din Valea Jiului pe linia realizării mă
rețelor sarcini trasate de partid învățămîn
tului românesc 1

(Continuate in d'iq. a 3-a)

țară își desfășoară larg 
pentru înfăptuirea cu 
a prevederilor ultimului 
cincinalului și trecerea

al între- 
politica

SALUTUL

PLANUL CINCINAL 1971-1975 IN DEZBATERE

adresat cadrelor didactice și elevilor 
cu prilejul deschiderii noului an școlar

de zi cu zi învățătura deprinsă în

an școlar trebuie să constituie o 
superioară în realizarea scopului

Z--------------
La Oradea a luat ființă un 

laborator de agrochimie cu 
importante atribuțiuni pentru 
cartarea pedologică și agro- 
chimică a solurilor, întocmi
rea planurilor de chimizare. 
Noua unitate va recomanda 
unităților agricole și cele 
mai bune soluții de aplicare 
a îngrășămintelor și amenda
mentelor calcaroase.
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Luni, uzina „Electroputere" 
din Craiova a expediat șan
tierului de Ia Porțile de Fier 
transformatorul electric de
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190 MV A, cu care va fi do
tat agregatul nr. 2 al Cen
tralei hidroelectrice româ
nești de pe Dunăre. In ace
eași zi, cunoscuta 
dere craioveană, al 
lectiv își aduce o 
tă contribuție la
centralei electrice de la Por
țile de Fier, a finalizat lu
crările la cel de-al 3-lea 
transformator de putere 
milară.

Există o emoționantă ase
mănare metaforică între 
ciorchinele de rindunele, 
gata să-și ia zborul in cum
păna însoritului septembrie, 
și stolurile de copii care por
nesc, azi, de dimineață, spre 
porțile școlii.

Cu toată efervescența ca
racteristică copilăriei, tinere
ții, in gesturile și in ținuta 
lor se deslușește clar hotă- 
rirea cu care merg să în
deplinească un act sacru, să 
perpetueze un ritual menit 
să dea vieții alt curs. In pa
șii lor distingem siguranța cu
tezătorului care pornește să 
cucerească o lume neștiută 
pină atunci. Unii cu sfială, 
pentru întiia oară, alții o- 
bișnuiți deja, cu încredere, 
bat la poarta in spatele ca
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• Festivalul interna
țional „George Enes- 
cu“ • Decantorul 
2 în revizie • Să
cutăm, de pildă, des
pre : FIRME • Lun
trea de papirus va în
vinge oceanul (III) • 
Programele de radio 
si TV • Note, infor- 
mâții

România
Socialistă
în imagini

Și fapte
Uzina ieșeană de prelucra

re a maselor plastice, răs- 
punzind cerințelor actuale ale 
economiei, și-a diversificat in 
mod simțitor -producția. Da
că in 1963 se produceau aici 
numai șapte sortimente, în 
prezent numărul lor a ajuns 
la 100.

Numai in acest an au fost 
asimilate încă 18 noi sorti
mente urmind ca pină la 
sfîrșitul trimestrului IV să 
intre in producție încă șapte.

(Agerpres)
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Simeria. Uzina mecanicăie 
B 
Kintreprin- 

cărui co- 
imporlan- 
realizarea

S

Hala de montaj a Uzinei de vagoane din Turnu Severin

S-au încheiat lucrările 
modernizare a barajului 
drocentralei Sadu 2, construit 
cu 65 
lectiv 
de la 
uzina 
Lotru 
ani lucrări de 
aluviunilor din 
volumul acestuia 
mc.

de ani in urmă. Un co
al grupului de șantiere 
Voineasa care înalță 
hidroelectrică de pe 

a executat timp de 2 
excavate a 
lac, mărind 

la 200 000

reia stă cheia de boltă a tu
turor tainelor, știința de car
te — piatra de bază peste 
care se clădesc toate lucru
rile lumii. Și cu cit piatra 
este mai solidă, cu atît lu
crurile durate vor dăinui mai 
mult. Cite sorți nu s-au ho- 
tărit și se vor hotărî, an de 
an, în această zi! Pămintul 
strămoșesc trimite în fiecare 
toamnă sevă nouă in tulpina 
națiunii, implinindu-se astfel 
năzuința înspre mai bine.

Azi își ia zborul spre tării 
o nouă generație a celor ce 
reprezintă viitorul țării.

Zbor înalt șoimilor care se 
avintă tot mai sus, pentru a 
zări piscurile pe care le știu 
de la cei ce le-au dat aripi!

T. KARPATIAN

Stimați tovarăși învățători și 
profesori,

Dragi elevi,

Cu prilejul începerii noului 
an de învățămînt, Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România adre
sează un călduros salut corpu
lui didactic și elevilor, organi
zațiilor de partid și tineret din 
școli, părinților și tuturor ace
lora care, prin munca și stră
daniile lor, participă la nobila 
operă de instruire și educare 
a tineretului patriei, Ia progre
sul și înflorirea școlii româ
nești.

Deschiderea noului an școlar 
are loc în condițiile cînd în
treaga 
forțele 
succes 
an al 
la următorul plan de cinci ani, 
cînd activitatea creatoare din 
patria noastră se concretizează 
în noi și însemnate realizări 
în domeniul economiei, științei 
și culturii expresie a ata-

șamentului nemărginit 
gului popor față de 
marxist-leninistă a partidului și 
statului, a hotărîrii sale de a 
transpune în viață vastul pro
gram stabilit de cel de-al X- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român, în vederea 
dezvoltării multilaterale a so
cietății noastre socialiste.

Acest an școlar marchează 
un moment de seamă în pro
cesul transpunerii in viață a 
Directivelor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
cu privire la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului 
de toate gradele. Se încheie cu
prinderea în clasa I a tuturor 
copiilor de la vîrsta de 6 ani 
și începe funcționarea cu toate 
clasele a școlii generale de 10 
ani. Se continuă acțiunea de 
modernizare și perfecționare a 
învățămîntului •— ceea ce-i va 
da posibilitatea să răspundă în- 
tr-o măsură și maj mare ce
rințelor sporite pe care opera 
de edificare socialistă și pro
gresul general al țării Ie pune 
in fața sa.

Ne exprimăm convingerea că

membrii corpului didactic, pu
ternicul detașament al învăță
torilor, profesorilor și educato
rilor — a cărui activitate se 
bucură de o înaltă stimă și 
prețuire din partea partidului 
și statului, a întregului popor 
— iși va dărui cu însuflețire 
și devotament cunoștințele, pri
ceperea și întreaga sa experien
ță pentru educarea și instrui
rea tinerelor generații, slujind 
astfel cu credință idealurile de 
progres și civilizație ale națiu
nii socialiste, ale înfloririi ma
teriale și spirituale a patriei.

Profesori, învățători și educa
tori ! Munca dumneavoastră, a 
cadrelor didactice, trebuie să o- 
fere elevilor datele ctle mai 
importante ale științei și tehni
cii moderne, să le dezvolte gîn- 
direa creatoare, interesul și pa
siunea pentru studiu și cerce
tare, să le stimuleze aptitudi
nile și talentele, să-i pregă
tească temeinic pentru viață, 
să-i formeze ca buni și de nă
dejde constructori ai socialis-
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In ziua în care reprezentanții 
salariaților de la preparația căr
bunelui Petrila s-.au întrunit 
pentru a dezbate cifrele de plan 
pe următorul ci|ncinal, pe gra
ficul de producție al acestei im
portante unități a Centralei căr
bunelui Petroșani erau înscrise 
rezultate câre fac cinste colec
tivului de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de aici i în perioada 
1966—1970 (pină în prezent) pro
ducția netă a fost depășită ou 
14 500 tone, aceea de cărbune 
spălat pentru semieocs cu 22 214 
tone, iar cea de 
40 125 tone.

Pentru perioada 
care urmează, în 
ților preparației 
află sarcini mult 
hărnicia Ș> abnegația, demon
strate cu prisosință pină în pre
zent de acest colectiv, au scos 
în evidență posibilitățile sale 
mereu crescînde de a realiza 
sarcini de producție superioa
re. De remarcat că în următo
rii ani, preparația va fi supu
să unei vaste acțiuni de mo
dernizare. Astfel, va fi creată 
posibilitatea sporirii capacității 
producției de la 2,6 milioane 
la 4 milioane tone cărbune pe 
an. In prezent această dezvol
tare pe baze moderne se află 
în fază de proiectare, urmind 
ca ea să fie realizată integral 
pină în anul 1974. In aceste 
condiții, în fața colectivului 
preparației cărbunelui Petrila 
se află o sarcină dificilă, de-

oarece i se cere să îmbine ar
monios realizarea planului de 
producție cu crearea unor con
diții favorabile de muncă a- 
celora care vor asigura mo
dernizarea.

In perioada 1971—1975 va 
crește în mod considerabil pro
ducția de cărbune. Ca atare, 
preparația Petnila va trebui 
să-și coordoneze în așa măsură 
activitatea productivă incit să 
poată face față în mod onora
bil capacității sporite a produc
ției de cărbune. I;n lumina a- 
cestor importante sarcini ce re
vin colectivului, inginerul Sabin 
Florea, directorul preparației și 
președinte al comitetului de di
recție, a 
nerale a 
riaților 
de plan 
lui 1971-

pita a cărbunilor spălați pen
tru semieocs atrag după sine 
rezolvarea anumitor probleme 
deosebit de importante legate 
de mărirea capacității de pro
ducție Și modernizarea secției 
de preparare. Realizarea lor în 
bune condițiuni reclamă o strîn- 
să colaborare între proiectanți, 
constructori șl beneficiar.

In fața întregului colectiv al 
preparatorilor petrileni se află 
sarcina creșterii eficienței eco
nomice. Cheltuielile de prepa
rare exprimate în lei pe tona 
netă, vor fi în anul 1975 cu 
0,46 lei m<ai mici decît în pre
zent.

Pentru realizarea indicatori
lor de plan pe cincinalul vii
tor la preparația cărbunelui 
Petrila, a fost stabilit un plan 
de măsuri. Reproducem cîteva 
din punctele acestuia ;

@ terminarea în anul 1971 
a modernizării briehetajului și 
uscătoriei;

® mărirea capacității 
transport în preparație;

9 mărirea capacității de spă
lare cu 1 400 000 tone/an.

Conștienți de importanța sar
cinilor care le revin, salariații 
preparației s-au angajat să de
pună eforturi sporite 
realizarea integrală a 
de plan, să contribuie 
ceasta la îndeplinirea

• JIUL
1—1
• Știința Petroșani a 
cîștigat
Minerul
lan

STEAUA

la Lugoj... și 
Lupeni la Că-

I
I
I

Nicolae LOBONȚ

■ 'Continuare in pag. a 3-a)

de oinci ani 
fața salaria- 
pebrilene se 
sporite. Dar

pentru 
cifrelor 
prin a- 
cu

brichete cu

prezentat adunării ge- 
reprezentanților sala- 
principalii indicatori 
pentru anii cincilnalu- 
-1975. Iată cîțiva din

acești indicatori, care atrag în 
mod deosebit atenția asupra 
sporirii capacității de producție 
a unității :

® în anul 1975 cantitatea de 
cărbune supus preparării (2 755 
mii tone) va fi cu peste 500 
mii tone mai mare decît în 
prezent;

© producția netă va ajunge 
în același an la 2 038 mii tone 
cărbune;

® cantitatea de cărbune pen
tru semieocs va fi în ultimele 
12 luni ale cincinalului de 390 
mii tone.

Creșterea sarcinilor de prepa
rare și mai ales extracția mă-

ÎN CUPTORUL LAUDAROȘENIEI
Ați auzit despre ședințe 

somnifer, despre ședințe plicticoa
se în care se spune că s-a bătut 
apa în piuă ? Negreșit, răspunsul 
este afirmativ, după cum lără 
îndoială ați participat și la ședin
țe calificate ca avînd un pronun
țat caracter de lucru. Acestea din 

” ’ i că
con- 
caie 
re- 

a 
lor

urmă s-au detașat prin aceea 
au creat climatul favorabil < 
fruntarii părerilor, au deschis 
liberă soluțiilor optime, s-au 
marcat prin criticarea severă 
neajunsurilor, desvăluirea 
curajoasă, deschisă, fără menaja
mente. S-au creat astfel condiții op
time pentru adoptarea unui program 
concret, temeinic de activitate, 
menit să asigure progresul intr-un 
loc sau altul de muncă, să deter
mine depășirea stadiului ații 
un moment dat. De ce se 
spune — și cu deplin temei 
că mai sînt și ședințe de 
acelora pe care le-am 
începutul acestor 
tru că n-au dispărut cu 
șire mentalitățile rutiniere, perirtia-

te despre menirea și destinația ce 
o au dezbaterile în comun — 
ceste tribune ale muncii și gînditii 
colective.

Am asistat deunăzi la procesul 
de elaborare, de către cîțiva așa 
ziși specialiști ai referatelor, a 
unui material. Intențiile, obicet.il 
materialului ce se întocmea, se 
divulgau prin titulatura lui : „Ana-

a-

felul 
amintit la 

însemnări ? Pen- 
desăvîr-

două concepții care s-au detașat 
net. Nu putea 'fi conciliată nici 
o înțelegere întrucît unii se arătau 
partizani ai materialului consis
tent, argumentat, ai analizei exi
gente desfășurate sub semnul cri
ticii și autocriticii constructive și 
nu voiau în nici un chip să „uite", 
să „sară" peste aspectele negative 
care au făcut ca rezultatele meri-

vista a lor). Zelul acestora 
urmă se topea, ei se înverșunau 
cînd era vorba să se amintească 
lipsurile, sa se stabilească respon- 

ar 
nu 
nu 

tre- 
mo-

INII
liza activității desfășurate în pri
mul semestru al anului 1970 și 
sarcinile ce revin pentru semestrul 
următor". Scurt. Concis. Nimic nu 
era ieșit din comun față de ttîtea 
alte analize de acest fel ce se în
treprind în numeroase locuri. Mai 
ieșit din comun se părea a fi a- 
priga dispută ce se desfășura pen
tru fiecare cuvînt și rînd așternut 
pe hîrtie, dispută între două gru
puri reprezentînd — în fapt —

tuoase ale colectivului să nu fie, 
în cele din urmă, dintre cele mai 
bune ; ceilalți, adulînd realizările, 
prezentînd trandafiriu rezultatele 
în bună parte incontestabile dar 
care nu reprezentau limita posibi
lităților reale existente, erau peste 
măsură de generoși la laude, la a 
inventaria absolut tot ceea ce a 
fost pozitiv (ca și cînd rezultatele 
muncii n-ar fi fost bine cunoscu
te și fără această trecere în te-

sabilitățile. Aspectele negative 
umbri realizările — ziceau — 
sînt caracteristice colectivului ; 
face să fie criticate lipsurile 
cătoare, vremelnice tocmai in 
mentele de bilanț...

Cînd totuși o brumă de critică 
a izbutit să le înșele vigilența, să 
se strecoare într-un paragraf din 
materia! au reacționat prompt : 
„Cu grijă, cu grijă tovarăși — 
spuneau — să 
oamenii I". Cum se vede, invitația 
la prudență se referea doar la 
acele cîteva picături de critică 
(parcă acestea ar fi însemnat un 
material inflamabil), ea nu viza și 
generozitatea cu care unele succe
se erau dospite artificial. In ultimă

nu demobilizăm

C. OVIDIU
I 

(Continuare in pag. a 3-a)
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Divizia națională
Rezultate tehnice

Farul — „U" Craiova 2—0
Petrolul — Rapid 0—0
F. C. Argeș — C.F.R. Cluj 4—1
Progresul — Steagul roșu 2—0
C.F.R. Timișoara — Dinamo Bacău 2—0
Dinamo București — Politehnica 1—3
„U“ Cluj — U.T.A. 3—0
Jiul — Steaua 1—1

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

„U“ Cluj
U.T.A.
Steagul roșu
Farul
Politehnica 
Progresul

7. Dinamo București
8. ' ~
9.

10.
11.
12.
13.
14. C.F.R. Timisoara
15. Jiu)
16. C.F.R. Cluj

„U" Craiova 
Steaua
Rapid 
Petrolul
Dinamo Bacău 
F. C. Argeș

FOTBAL

Clasamentul

Popasuri turistice

CINE DA GOLURI PENTRU JIUL ?
1 ;■

D. G.

Pantea îi șoptește ceva

Bravo, Mia I

că 
sus-

și pasionali vinători din 
scriitorilor.
aer, soare, verdeață, li- 
poezie. Aceasta este ca-

I)N 
în- 

apa 
apă

M tail 
adesea 

pe V ti
pia s, ic

teren ca victimă 
jiul — Steaua

linerei-rezerve : Jiul

Două etape grele pentru Jiul, 
două eșecuri consecutive. In îmîl- 
nirea cu Steaua se aștepta reviri
mentul. Jiul pornea favorit, deși 
partida se anunța dificilă. In chiar 
minutul 2, gazdele sînt peste ad
versar și intră în posesia unei lo
vituri de la 11 metri. Olimpicul 
jiuiiștilor și căpitanul lor, Petre 
Libardi, își potrivește balonul cu 
oarecare teamă. Arbitrul fluieră, 

colegului 
său Suciu, Libardi trage plasat în 
stînga portarului militar și acesta 
se duce glonț pe balon. Amără
ciune, decepție generală, dar nu 
se renunță la luptă. Jiul zburda 

teren, își masează adversarul 
careu, îl supune la o apărate

poziții bune de șut dar ținta este 
Suciu și... nu cade.

Partea a doua a meciului are o 
altă fața. Jiul confirmă încă o 
dată că nu știe să-și păstreze avan
tajul, începe să cadă fizic, conti
nuă să rateze, în timp ce oaspe
ții sînt mai proaspeți, mai insis
tent. După ce Dodii, care s-a în
cadrat bine în mecanismul echi
pei, irosește o ocazie pe care sin
gur și-a creat-o, militarii egalează. 
Vigu îl pune în cursă pe Manea, 
acesta demarează ca o săgeată, ex
pediază un șut-centrare spre poar
ta lui Stan și Tătaru plonjează 
trimițînd cu capul în gol. De 
acum, din acest minut 52, Steaua 
controlează cu autoritate . jocul

anonimatul acestui talentat Ion 
Constantin, locul 15 în clasamentul 
celor 16. Dar să privim lucrurile 
lucid, obiectiv, să nu căutăm deja 
țapi ispășitori. Să nu uităm 
Jiul a avut și neșansa de a 
ține primele patru etape ale ac
tualului campionat în compania 
unor echipe foarte bine cotate în 
fotbalul nostru. Nu ne mulțumește 
comportarea de pînă acum a Jiu
lui. Nu-i scuzăm nici pe jucători, 
nici pe antrenori. Să judecăm 
crurile cu exigență, dar și cu 
țelegere. Sigur, spectatorul vine 
meci și vrea să-și vadă echipa 
cînd bine și cîștigînd. Dar și 
vcrsarul joacă la câștig. El

sigură 
a lost 

arbitrul 
din Mediaș care a 

următoarele formații : 
Georgescu, Geor-

intră pe
PartidaGi 

condusă autoritate de 
Petre Sotir' <” 
„fluierat 
JIUL : Stan 
gevici, Stoker (Dobrescu), Popescu 
— Dodii, Sandu — Peronescu, 
Libardi, Ion Constantin (Țurcan), 
N.iidin. S I EAUA : Suciu — S.tt- 
măreanu, Hălmăgeanu, Citigarm, 
Vigu — Naom, Ștefănescu, — 
Pantea, Tătarii, Dumitriu 
Manea (Vlad).

I.
Steaua I—0, prin golul înscris de 
Vasile Ionescu in repriza a doua.

.4

Dumitru GHEONEA

Etaoa viitoare

III,

Radiografia etapei

Așteptare■

■

■
L

V

■

■
V. TEODORESCU

■ 
B

B 
B

același timp, stenștn 
puternic, inteligent. Io 
Tătarii tace să răsune 
Stan de o minge por- 
tun, iar peste două mi-

- „U" Cluj; 
Dinamo Bucu- 
roșu — C.F.R.

Fa-

Politehnica
Progresul — 
rești; Steagul 
Timișoara; C.F.R. Cluj —

rul; Dinamo Bacău 
Argeș; Steaua — 
U.T.A. — Petrolul; 
iova — Jiul.

Să începem, numai de astă dată, cu Jiul. Și-aș începe 
chiar — ca Jack Berariu, săptămina trecută — cu : „Merți, 
Popescu.-" Să-i mulțumim, deci fundașului nostru margi
nal pentru utilul gol și, totodată, lui Libardi pentru dubla 
ratare, care ne-a înțepat ca o glumă sinistră pe cu culoar 
de obscur hotel provincial cu toate becurile sparte. La 3—0 
— așa-i că vorbeam de pe alte poziții în repriza a 2-a ? 
Așa însă, ne-am foit pe locuri ca la un spectacol cu haz 
greoi, intirziat, reținînd doar „șurubul" perfect al talenta
tului Gigi Tătaru și cerbicia de mameluc înverșunat a 
cuplului Georgescu — Georgevici, în apărarea Jiului. Alt
ceva ? Nimic. Așteptăm...

Steagul roșu s-a înclinat în fața Progresului. Nici nu 
ne așteptam la altceva. Progresul, în ciuda tuturor ironii
lor inabile, nu este, totuși, chiar un... grup de timide in
genue în recreație. De la Ploiești, Realul din Giulești s-a 
înapoiat complet imaculat. Altădată, rapidiștii smulgeau 
ambele puncte din orașul aurului negru. Fie vorba între 
noi, pe atunci și Petrolul era mai... mare. Oltenii au tras 
„cu dinții" de-un scor alb. Nu s-a putut. Caraman — și 
cînd zic Caraman mă gîndesc la impetuozitatea lui Ene I 
sau a lui Manolache de altădată — s-a opus unor năzuinți 
nevinovate. Dar, lasă, vin ei (...) Ia Craiova !

La Timișoara, „fruncea" Banatului și-a adiționat pri
mele puncte. Bacăul, se pare, își păstrează distincția pen
tru spectacolele de acasă, unde lavaliera pedantă e înlocuită 
cu ambiția și pofta de existență. Pentru argeșeni, meciul cu 
C.F.R. Cluj, a fost, cred, doar o... obligație de serviciu. A 
nărui aspirații de licean nepregătit, e azi, un lucru atit 
tie facil...

Clujul a detronat Aradul. Venise vremea marei re
vanșe. Pînă cînd — nu vă întrebați ? — Lereter și com
pania să -și tot umple buzunarele cu puncte de pe Someș ?

Și, pentru că am început-o invers, să încheiem cu me
ciul de simbătă. Un cortegiu de rîs, cu profunzimi de orgă, 
cred că a urmat infrîngerii dinamoviștilor. S-o fi bucurat 
oare, și Constantinescu ? Cine știe ? Noi am pus 2 Ia „Pro
nosport". Da... Dar, am depus buletinele simbătă seara, cu 
cîteva minute înaintea închiderii agenției.

Așadar și prin urmare — ne întîlnim duminică la Cra
iova.

see pe cite poate și ajunge la 
ea. Dacă a plecat pe itinerarul 
pe care am început noi să-l 
prezentăm, înseamnă că de la 
Șurianu trebuie pornit spre 
Oașa, peste virful Prigoana. 
Este un drum splendid pe ca
re nimeni nu-l va regreta. Chiar 
de la cabana Șurianu se co
boară ușor, prin pădure, pe un 
marcaj excelent (cruce roșie) pî
nă la Porțile raiului. O zonă 
de luminiș bine garnisită cu 
iarbă grasă, apoi poteca intră 
intr-o pădure înaltă și deasă 
de brad, de o sălbăticie rară. 
Același marcaj excelent (cruce 
roșie) te însoțește prin locuri 
de basm pe care oricine ar 
dori să le vadă măcar o dată. 
Drumul șerpuiește prin păduri, 
ajungind in poiene luminoase 
unde pasc turme de mioare 
vegheate de baci șugubeți și bă- 
cițe mindre, se arunca peste 
izvoare repezi, peste DN Sebeș 
— Novaci, din nou intră în 
pădure, din nou iese in poie
ne, din nou este tăiat de pi- 
riiașe și drumuri forestiere, 
pierzindu-se in același 
Sebeș — Novaci, care se 
soțește multă vreme cu 
Sebeșului. De aici, de la 
și drum, o pantă dulce urcă 
într-un sfert de oră de mers 
„turistic" la cabana Oașa și 
vila Brădișor. Drumul de 
Șurianu la Oașa poate fi 
cut in 1 ore

Situata lu pouteie Umi 
duri dense de molid, pe Valea 
Frumoasei, prin care curge pî- 
rîul cu același nume, cabana 
Oașa ecte una dintre cele mai 
frumoase, mai ușor accesibile 
și mai frecventate din mttnții 
Sebeșului. Datorită faptului că se 
poate ajunge la ea și cu mașina, 
dinspre Sebeș, Sibiu sau O- 
birșia Lotrului, cabana Oașa 
cunoaște o mare afluență de vi
zitatori, mai ales in lunile de 
vară și de toamnă. Aici turis
tul se poate odihni in liniște 
și curățenie, poate servi masa 
la cantina-restaurant a cabanei, 
seara poate citi la lumina e- 
lectrică furnizată de grupul e- 
lectrogen propriu, iar in cursul 
zilei iși poate stabili orice pro
gram dorește : plaje, baie, plim
bare, o gustare în aer liber. 
Cabana este bine gospodărită 
și. aprovizionată in tot timpul.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

SCURTE echilibrat victoria a revenit 
baschetbalistelor cehoslovace 
cu scorul de 67—66 (41—35).
• Campionatele mondiale 

de scrimă au debutat la An
kara cu desfășurarea elimina
toriilor probei individuale 
masculine de floretă. In ur
ma asalturilor din grupele 
„sferturilor" de finală, flore- 
tiștii români Mihai Țiu și 
Tănase' Mureșan s-au califi
cat pentru semifinale.

ȘTIRI
• In ziua a treia a cam

pionatelor europene femini
ne de baschet echipa Româ
niei a întîlnit la Leeuwarden 
selecționata Cehoslovaciei. La 
capătul unui meci extrem de

DIVIZIA NAȚIONALĂ C

strictă. In 
contraatacă 
minutul 8, 
pieptul lui 
nită ca din 
nute, un un-doi Tătaru—Dumitriu 
III îi permite ultimului să trimită 
balonul în bara porții lui Stan. 
In minutul 12 Stoker părăsește te
renul, accidentat, locul său fiind 
luat de Dobrescu. Și vine minutul 
14, minutul celei mai mari ratări 
din tot cursul meciului. Dacă m 
minutul .2, l ibardi a trebuit să 
execute o lovitură de la 11 metri 
cu Suciu în poartă, în minutul 
14 misiunea lui este mult mai u- 
șoară: Naidin îi pune, ..pe tavă* 
un balon la un metru de plasa 
porții, Suciu nu-i „acasă", dar Li
bardi șutează năpiaznic peste 
poartă ! Din nou amărăciune... Dar 
atunci am auzit, lucru foarte îm
bucurător, spectatori „fayr-plav , 
onorîndu-și „Trofeul Petschow- .-hi" 
și strigînd în cor : „Hai Libardi ’ , 
„Hai Libardi 1" Numai Libardi 
știe ce a simțit atunci în suflet 
cînd spectatorii l-au iertat a doua 
oară prin încurajări. Jiul continuă 
să preseze și, în minutul 18, Ion 
Constantin . primește prime’e și 
ultimele aplauze pentru o frumoa
să acțiune personală, deși mingea 
șutată de el a nimerit în brațele 
lui Suciu. Pe „bulevardul" Sătmă- 
reanu, Naidin se plimbă în voie, 
periclitează poarta lui Suciu, dțr 
nu are cine da gol. Sporadic, mi
litarii atacă prin Tătaru și Pan- 
tea, însă apărarea Jiului este Ia 
post. Superioritatea în joc a Jiului 
este concretizată în minutul 36 : 
Naidin șutează din apropiere, Su- 
ciu respinge printr-o pădure oe 
picioare și Matei Popescu, urcat 
mult în atac, trimite în gol, ras- 
cumpărîndu-și greșeala din meciul 
cu Rapid. Spectatorii vedeau deja 
o Stea eclipsată de un Jiu furios, 
în ciuda multor ratări ale înainta
șilor. Minutele 39, 40, 41 îi aduc 
pe Peronescu, Sandu și Libardi în

Terminmdu-și „carantina" de patru 
etape, în urma „aerelor" mexicane, 
Tătaru (debutant în acest campio
nat) este un permanent 
pentru poarta lui 
tervențiile sigure, 
apărătorilor Jiului 
cel mai bun om 
acest ioc) fac ca 
conducerea, de care 
aproape în minutele 21 (prin Ma
nea) și 2.3 (prin Tăiam). Dar și 
Jiul are asemenea ocazii (mai mol
ie chiar decît oaspeții), însă onți 
Ion Constantin, nici Libardi, nidi 
Țurcan nu nimeresc . plasa porții 
lui Suciu. In ultimele minute de 
joc se consumă două faze drama
tice la cele două porți dar scorii 
rămîne neschimbat. Raportînd va
lorile celor două echipe și jocul 
prestat de ele, rezultatul este echi
tabil. El nemulțumește însă pe 
Jiul care și-a întrecut net adver
sarul la capitolele cornere, ocazii 
de gol și ocazii ratate. Jiul nu 
are oameni de gol. înaintașii săi 
ratează exasperant din pozițiile 
cele mai favorabile. In atari cdit- 
diții, cînd nu dai tu gol, greul 
rămîne pe apărare și dă gol ad
versarul. Jiul nu știe să-și păstre
ze avantajul. Jiul nu rezistă ace
luiași ritm timp de 90 de minu
te. Iar dacă adversarul rezistă, 
înfrîngerea este inevitabilă. Aces
tor întrebări trebuie să le găseas
că grabnic răspuns antrenorii Ion 
Balănescu și Viorel Tîlmaciu care 
lucrează, de altfel, destul de mult 
cu băieții la antrenamente.

Noi ne iubim totuși echipa. Și 
am găsit jignitoare ieșirile unor 
snecta'ori care .nios'rofau pe echi
pierii Jiului, care cereau schimba
rea întregii formații, care puneau 
semieșecul Jiului pe umerii antre
norului Ion Bălănescu. Nu-i ade
vărat. Pe nimeni nu bucură com
portarea Jiului în acest început de 
campionat. Pe nimeni nu satisface 
ineficacitatea înaintașilor, volumul 
scăzut de efort al unor jucători.

pericol
Stan. Numai in
oportune, ale 
(Georgescu fiind 
al echipei în 

Steaua să nu ia 
este foaite

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

la 
fă-

pă-

singură floare III

ȘTIINȚA A CiȘTIGAT
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LA LUGOJ

simți... aproape ca acasă. Lo
curile acestea îl pun pe turist 
la curent cu multe date des
pre personalitatea lui 
Sadoveanu care mergea 
la pescuit și vînătoare 
lea Frumoasei (atit de
redată in lucrarea sa cu ace
lași nume). Vila in care se o- 
dihnea scriitorul și in care po
trivea cu atita măiestrie ima
gini inegalabile pentru litera
tura noastră stă și astăzi măr
turie pasiunii lui de natură. 
Tot aici, pe Valea Frumoasei, 
ne intilnim cu amintiri despre 
Ionel Pop, unul dintre cei mai 
iscusiți 
breasla

Apă, 
niște și 
bana Oașa — plăcut loc de o- 
dihnă în nemărginirea naturii.

Puțin timp după meci, am 
găsit-o pe golgetera echipei 
Jiul — Mia Costea — radiind 
de bucurie. In meciul cu Chi
mia Victoria ea a dat 10 go
luri din 14, mai mult cu li
nul decît intrenim echipă 
oaspete.

— Ești fericită, firește, du
pă jocul tău bun tld

mi-a
prima

— Desigur, 
zimbind

azi ?
r îs puns 
noastră

Acolo unde în prima 
etapă a campionatului di
viziei C, Minerul Lupeni 
a pierdut cu 2—0, 
(a Petroșani a 
duminică, cu 2— 
că fotbaliștii de 
iși reiau bunul obicei de 
a cîstiga în 
(Numai de nu și 
și pe acela, de loc bun, de 
a pierde acasă — ar.). 
Pretendentă la șefia seriei, 
echipa Textila Vulturii

cîștigat
1. lată 

la Știința

dep!'atare, 
l-ar relua

nu a putut trece de cal
mul și hotărîrea oaspeți
lor de a cîștiga, de punc
tul forte al echipei adver
se — buna orientare tac
tică, cu Tudor pe post de 
„libero", în spatele lut 
Izvernari și Zavălaf, cu 
cuplul Tismănaru — Știr 
— permanent resort mobil 
între apărare și atac.

începutul partidei apar
ține gazdelor care au de 
partea lor virilul puternic 
și soarele în spate, dar

'sînt 
de apărarea 
Aceștia din 

contraatacă pe- 
după ce Ștefan 
bună ocazie în

primele lor atacuri 
destrămate 
oaspeților, 
urmă însă 
riculos și 
ratează o 
minutul 4, Bălăneanu dri
blează doi adversari, pă
trunde în careu și înscrie 
primul gol al partidei. 
Lugojenii se năpustesc 
peste adversar, dar nu ob
țin decît cornere. Scăpați 
din chingile presingului.

studenții ies din nou la 
atac și în minutul 35 ma
jorează scorul prin 1 ismă- 
naru care înscrie cu boltă 
peste portarul ieșit în în- 

i a 
încheie prima

tîinpinare. Cu o bară 
gazdelor se 
repriză.

Partea 
lui este 
calnici, i 
să înscrie de cit un gol 
minutul 61. Apărarea or
ganizată a oaspeților inter
vine cu calm și siguranță

a doua a 
dominată 

dar ei nu

și meciul se termină cu 
victoria muncită, meritată 
a echipei Știința: Pentru 
jocul său bun merită apre
cieri întreaga echipă care 
a jucat ---- al
cătuire : 
dor — 
Zăvalaș, 
mănaru,
nu. Ștefan (Tugearu), fă
gaș. A arbitrat Ion ILaidu 
din Caransebeș.

în următoarea al- 
Marincan — 1 a- 
Bo:oș, Izvernari, 
Varhonic — 1 h- 
Știr — Bălanea-

G. I.

Șl MINERUL LUPENI LA CALAN

I 
I 
I

Pe „propriul" teren, din 
Calau, echipa Minerul 
Lupeni a întîlnit în eta
pa a lll-a pe Electromotor 
Timișoara, echipă cu pre
tenții la câștigarea seriei. 
Meciul a fost de factură 
tehnică bună, ambele ior- 
mații dorind să cîștige 
punctele puse în joc. Mi
nerii au muncit însă 
mult, apărătorii 
Pali, Polgar și
fiind serios întrebuințați de 
înaintașii adverși lodor,

mat 
Tonca, 

Ambruș

Mițaru, Periata, Cinci. 
La rîndul lor, Cotroază, 
Răsădeam, bulbucau șt 
Mitu au ratat numeroase 
ocazii clare de gol și re
zultatul ' a stat multă vre
me sub semnul incertitu
dinii. La mijlocul terenu
lui, Grizea și Precup au 
desfășurat o activitate 
laborioasă, și-au pus de 
multe ori în situații bune 
colegii din atac, dar din
tre aceștia nu se desprin
de încă omul de gol. Nui

mai puțin adevărat că
apărătorii timișoreni Sam
son și Barna s-au remar
cat prin intervențiile lor
sigure, prin jocul lor 
calm, bine organizat. Sin
gurul gol al partidei l-a
înscris Precup în minu
tul 60. De remarcat că în 
minutul 71, Cotroază a 
fost faultat în careu dar 
arbitrul nu a acordat lo
vitura de la 11 metri. 
Fotbaliștii din Lupeni au 
avut și alte ocazii de gol

lor

ratate de Precup (min. Ih), 
Pali (min. 26 — bară), 
Tonca (min. 37), Răsă
deanu (min. 43), Bulbucau 
(min. 57 — bară), Cotroa
ză (min. 65, 72, 81, 86).

Cu 1—0 pentru Minerul 
Lupeni s-a încheiat un 
meci de fotbal plăcut, 
aplaudat de puținii spec
tatori din Calan, cărora 
li s-au adăugat și... 6 din 
Lupeni. Conducerea A. S. 
Minerul Lupeni ar trebui 
să organizeze vizionarea

meciurilor echipei sale pe 
care le susține la Căian, 
pentru ca jucătorii să sim
tă aproape pulsul suporte
rilor, încurajările lor. De 
asemenea, s-a produs ne
mulțumire în rîndul jucă
torilor deoarece nu au avut 
echipament de schimb deși 
dispun de suficient echi
pament la magazia aso
ciației. A arbitrat mulțu
mitor Ion Barbu din Aiud.

Eugen POPA

I

I 
I

, înaintea meciului dintre echi
pele feminine Jiul Petroșani și 
Chimia Victoria, nimeni nu pu
nea la îndoială succesul gaz
delor. Și încă la scor. Pleda 
pentru această dorință de re
abilitare a elevilor prof. Eu
gen Bartha în urma celor două 
înfringeri consecutive, experien
ța lor competitională și faptul 
că handbalistele din orașul Vic
toria sînt proaspăt promovate 
în divizia B. Pe teren însă lu
crurile nu s-au petrecut chiar 
așa „fulger". Gazdele au con
vins încă o dată că nu sînt 
puse la punct cu pregătirea, 
în timp ce oaspetele au arătat 
unele calități lăudabile, au 
muncit mult, dar au și ratat 
mult.

In general, jocul a fost mo
dest, domol, „cuminte", fără 
faze electrizante, fără goluri 
spectaculoase. O singură floa
re .și-a păstrat prospețimea și 
vigoarea în „grădina" lui Eu
gen Bartha. De 10 ori și-a tri
mis ea „petalele" in poarta ad
versă și numai a.șa a cî.știgat 
Jiul meciul. Aceasta a fost ta
lentata Mia Domșa-Costea — 
această mașină de goluri prin 
care mai trăiește echipa Jiul. 
Nu vrem să subapreciem con
tribuția celorlalte jucătoare la 
victorie, dar evoluția lor a fost 
ștearsă și ne îndoim că o e- 
chipă mai bătăioasă ar fi ca
potat duminică la Petroșani, 
după maniera de joc a gazde
lor. Seria celor 14 goluri ale 
învingătoarelor a deschis-o Cos
tea și tot ea a încheiat-o prin 
cele 6 goluri consecutive în
scrise în repriza secundă. Oas
petele s-au apărat organizat, au 
contraatacat în repetate rînduri, 
au șutat puternic la poartă dar 
foarte imprecis, nimerind-o nu
mai de 9 ori. In echipa Jiul a 
reapărut 
ea s-a 
joc, nu 
bilitatea 
țeles de 
baș, mai utilă decît Ghiță, mai 
penetrantă, mai abilă. Se pare 
că unele neînțelegeri din si
nul acestei echipe îi reduc din 
tenacitate, din potențialul de 
luptă. Și este regretabil, deoa
rece campionatul e abia la în
ceput și. echipa Jiul nu-și gă
sește cadența. Neconcludentă 
nj s-a părut și evoluția Evei 
Ionescu, de la care se așteaptă 
mai mult, a tinerei Ana Maier, 
a Clarei Bodnar, a celorlalte 
jucătoare folosite duminică.

Credeam cu toții că avansul 
de 4 goluri luat de gazde la 
pauză va fi amplificat sub
stanțial în partea a doua a jo
cului. Deșarte iluzii, deoarece 
meciul a continuat în același 
ritm lent și numai șuturile 
Miei Costea mai alungau plic
tiseala. De fapt, în repriza se
cundă pentru Jiul a înscris nu
mai ea (6 goluri) ca și cînd ce
lelalte coechipiere erau străine 
de joc, de echipă. Am vrea să 
credem că formația Jiul va e- 
volua la adevărata sa valoare 
în meciurile viitoare pentru că 
are capacitatea necesară. Vic
toria ei cu 14—9 din meciul 
cu Chimia Victoria este abso
lut meritată, comodă chiar, dar 
un număr mai mare de goluri

i-ar fi prins bine mai tîrziu. 
Afirmăm aceasta deoarece reac
ția chimistelor a fost modestă, 
combinațiile lor — lipsite de 
clarviziune, de eficacitate.' Iată 
și autoarele golurilor : Costea 
10, Suciu 2, Ionescu și Ghiță 
pentru Jiul, Lupșor 4, Ștefă- 
nescu 3, Craighera și Nieodim 
pentru Chimia. A arbitrat foar
te bine V. Rădulescu din Craiova.

In deschidere au jucat for
mațiile școlilor sportive din Pe
troșani și Reșița, într-un meci 
contînd pentru campionatul di
vizionar școlar. Au Învins oas
petele cu 7—4. 
I.ia Barabaș au 
tisfăcător.

Elevele prof, 
evoluat nesa-

victorie clin acest campionat, 
la care eu am contribuit cu 
10 goluri.

— Ce părere ai de echipă, 
de comportarea ei in acest 
campionat ?

— Sint supărată pentru 
cele două înfringeri și mi-e 
cam teamă... de Mediaș. Abia 
după aceea începem campio
natul pe care sper să-l ter
minăm pe unul din locurile 
3—4. Moralul și pregătirea e- 
chipei sint, in general, bune 
însă colegele mai tinere tre
buie să muncească mai mult.

Grăbindu-se să urmărească 
meciul de baschet i-am urat 
succes in campionat, și mul
tă răbdare in „antrenarea" 
micuței Cristina, care in cu- 
rind va împlini 8 luni

S. POP

Mariana Ghiță, dar 
văzut prea puțin în 
mai are forța și mo
de altădată. N-am în- 
ce nu a jucat Bara-

Victorie meritată a oaspeților
Știința Mediaș 58-66 (31-28)Știința Petroșani

Baschet

baschet a slu- 
Petroșani a de-

G. DINU

Echipa de 
denților din 
butat in noul campionat cu 
stingul. Spectatorii, mai nu
meroși ca aricind la un meci 
de baschet disputat la Petro
șani, au părăsit dezamăgiți 
tribunele din jurul dreptun
ghiului de zgură roșie din 
incinta stadionului „Jiul". 
Am fost martorii oculari ai 
unui joc anost, lipsit de 
spectaculozitate, in care au 
abundat greșelile de ordin 
tehnic și tactic Conducătorii 
celor două echipe scuzau e- 
vol.uția cu totul necorespun
zătoare a elevilor lor prin 
lipsa de antrenamente pe un 
teren în aer liber cu zgură.

Prima parte a intilnirii este 
echilibrată. Nici una din e- 
chipe nu se detașează la mai 
mult de 4—5 puncte diferen-

ță. După 20 <ie minute de joc 
scorul este favorabil gazdelor 
cu 31—28.

In repriza secundă, se pă
rea că vom asista ia o deta
șare categorică a studenților 
din Petroșani lanoșiga luptă 
cu ardoare pentru fiecare ba
lon, frații Ilea creează faze 
de mare finețe și cu 8 mi
nute înainte de final, gazdele 
conduc cu 54—46 Se părea 
că nu mai pot „scăpa" vic
toria. Dar lipsa de decizie a 
lui Bochiș în lupta sub pa
nou, și în general tactica fa
limentară a petroșănenilor 
permite oasnetilor să egaleze 
datorită unor acțiuni bine 
gindite și finalizate cu precizie 
de Podvarcu și Șerban. Din a- 
cest moment Știința Petroșani 
iși pierde complet busola și 
nu mai opune nici o rezis 
tență adversarului care in 
numai trei minute se deta
șează la 8 puncte diferență.

Cei mai eficace jucători 
au fost lanoșiga (18 puncte) 
și Bochiș (15) de la gazde, 
Podvarcu (28), Banciu (14) și 
Șerban (10) de la oaspeți. Ex
celent arbitrajul prestat de 
cuplul Ioan Știrbu — George 
Kusu, ambii din Cluj.
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SALUTUL
Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România adresat cadrelor 

didactice și elevilor cu prilejul 
deschiderii noului an școlar

(Urmare din pag 1) vă asigura în școli con-

ntiilui în palria noastră. Re
ceptivă la cerințele concrete 
ale societății noastre, școala 
trebuie să educe tineretul în 
spiritul respectului și dragostei 
față de muncă, ajutîndu-1 să-și 
însușească temeinice deprinderi 
pentru munca fizică, o pregăti
re multilaterală pentru activita
tea practică.

Partidul, statul, întregul nos
tru popor vă cere, dumnea
voastră, cadrelor didactice să 
munciți cu pasiune pentru a 
înarma tineretul școlar cu con
cepția științifică, marxist-leni- 
nistă, despre lume și viață, să 
sădiți in inimile tinerei gene
rații sentimentele înălțătoare 
ale patriotismului socialist, pre
țuirea și admirația față de tre
cutul glorios de luptă al po
porului român, mîndria pentru 
tot ceea ce se înfăptuiește azi 
prin efortul comun al tuturor 
«amenilor muncii din patria 
noastră, fără deosebire de na
ționalitate, dragostea fierbinte 
față de patrie, față de Parti
dul Comunist Român, încrede
rea în viitorul nostru luminos 
și hotărîrea nestrămutată de a 
duce mai departe măreața ope
ră de edificare a socialismu
lui și comunismului pe pămîn- 
4til României. Cultivați în rin- 
dul școlarilor prietenia și res
pectul reciproc dintre copiii ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități ! însu
flețiți tinăra generație cu ideile 
nobile ale prieteniei față de po
poarele țărilor socialiste, de ce
lelalte popoare ale lumii, ale 
solidarității internaționaliste cu 
toate forțele care luptă pentru 
libertate socială și națională, 
formați-o ca militantă neobosită 
pentru cauza progresului, socia
lismului și păcii.

Desăvîrșiți-vă pregătirea, per- 
fecționați-vă continuu arta pre
dării, nu uitați nici un moment 
că ținuta științifică, etica cetă
țenească a omului de la ca
tedră reprezintă chezășia suc
ceselor activității instruetiv-edu- 
cative, izvor al satisfacției 
«ii- împlinite.

Elevi și eleve! Anul 
pe care

mun-

școlar 
îl începeți vă oferă 

largi posibilități de a vă îm
bogăți cunoștințele, de a vă în
suși în mod temeinic comorile 
științei, tehnicii și culturii. în
dreptățiți marile speranțe ce 
se ptin în voi și sacrificiile pe 
rare întregul popor le face pen-

tru a 
diții cit mai bune de studiu, 
muncind cu sîrguință, învățînd 
temeinic! Perseverați în efor
turile voastre de a deveni ce
tățeni cît mai utili patriei, po
porului din 
Dovediți, în 
— în școală, 
socială — o 
civilizată, 
prezentul și 
noastre socialiste!

Partidul și guvernul 
organizațiile de 
U.T.C.

care faceți parte ! 
toate împrejurările 
în familie, în viața 
comportare demnă, 

răspundere 
viitorul

pentru 
națiunii

cheamă 
pionieri și 

— factori activi și di
namici ai educării comuniste 
a tineretului studios — să spri
jine eforturile școlii și ale fa
miliei pentru dezvoltarea dra
gostei față de învățătură și 
muncă, pentru întărirea simțu
lui datoriei și al responsabili
tății sociale, pentru o conduită 
atentă 
școală 
strinsă dintre organizațiile de 
tineret și școală, sprijinul și 
participarea învățătorilor, pro
fesorilor, educatorilor, la acțiu
nile și manifestările inițiate de 
aceste organizații constituie o 
garanție a succesului muncii e- 
ducative, a bunelor rezultate în 
formarea și educarea tinerei ge
nerații.

Organizațiile de partid din 
școli sînt chemate să pună în 
centrul activității lor preocupa
rea pentru îmbunătățirea conti
nuă a procesului de învățămînt, 
a conținutului său științific și 
ideologic, ridicarea nivelului de 
pregătire a elevilor; ele tre
buie să ajute conducerile șco
lilor și organizațiile de copii și 
tineret să imprime în viața co
lectivelor școlare un spirit de 
inaltă exigență, de disciplină 
și responsabilitate față de în
datoririle ce le revin, să mobi
lizeze pe comuniști, toate ca
drele didactice la înlăturarea 
neajunsurilor ce se mai con
stată în activitatea școlară, să 
promoveze un spirit înnoitor în 
întreaga muncă pe care școala 
o desfășoară.

Cu prilejul deschiderii nou
lui an școlar, vă urăm dragi 
tovarăși — educatoare, învăță
tori, 
sori
eese 
tră ! 
școli 
fesionale și tehnice, — le dorim 
spor la învățătură și rezultate 
cît mai bune în acest an șco
lar !

și corespunzătoare în 
și în viață. Conlucrarea

maiștri instructori, profe- 
— noi și însemnate suc- 
în activitatea dumneavoas- 
Tuturor elevilor — din 
generale, licee, școli pro-

O privire sumară asupra in
cintei Exploatării miniere Lo- 
nea se soldează cu o impresie, 
în genera) foarte bună. Clădi
rea modernă și impunătoare a 
corpului administrativ, rondu
rile de flori îngrijite, drumul 
de acces principal pavat și 
panouri pe care sînt expuse an
gajamentele minerilor loneni 
atrag atenția că la această u- 
nitate a C.C.P. se pune ac
cent pe tot ceea ce este de 
domeniul frumosului, al plă
cutului și utilului. Și totuși, 
dacă vom pătrunde în spațiul
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aunoslera 
spiritului

de 
Ia

adus 
cărui 
luna

■IU io- 
astfel 

baterii

consta 
curajoasă, deschisă, 

reticență a defecțiunilor 
și „mici", indiferent dacă

cînd ele sînt rea’e și 
eforturi susținute, dem- 
aprecierea, abate aten- 
de la mijloacele 

a acestora, duce 
lipsurilor, deschi- 

spiritului de 
și creează 

favorabil

Filtru la... pahar

lăudăroșenie!
(Urmare din pag 1)

activității

cu alte

FIRME
Decantorul nr 2 în revizie

T K.

altul 
„Păl- 
fi zi- 
„Mu- 

u

instanță, prezentarea 
în mod festivist, nu 
ceva decît o ocazie 
etalarea fățișă a lăudăroșeniei. 
în cuptorul lăudăroșeniei se

' lipsurile.
Este greu oare de intuit 

zeloșii adepți ai lăudăroșeniei 
în același timp autorii morali 
spiritului călduț, conciliant,

colț și gin- 
n-au reușit 
dătătorii de 
comerciale ?

curind, în centrul ora- 
Petroșani s-a deschis o 
cofetărie. Poate firma 

numele de „Favorit",

In cuptorul

un
Pre- 
rnod 
acti- 

sarci-

toate acestea, de ce 
mira . că întîlnim încă 
apatice, adunări cu un

lor aureolată, 
însemna alt- 
ivită pentru 

Iar 
coc

Cvartetul „f miliard
S.U.A. a susținut • luni 
amiază, în sala Palatului 
blicii, un nou concert în , 
manifestărilor Festivalului 
național „George Enescu". 
astă dată renumita formație a 
prezentat, ca un omagiu 
lui Beethoven de la a 
naștere se împlinesc în 
decembrie 2C0 de ani. un 
gram alcătuit din cvartete 
ilustrului compozitor.

Pe scena Operei Române 
avut loc, seara, un spectacol 
„Aida", rolul titular fiind inter
pretat de binecunoscuta soprană 
Virginia Zeani.

după- 
Repu- 
cadrul 
inter-

De

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera zilei.

neglijenței
18,05 „Cintă Iza, cintă Mara“ 

— muzică populară din 
Maramureș.

Din nou la școală ! Re
portaj de la deschiderea 
anului școlar.

18,35

că 
sînt 

ai 
pro

pagă concesiile reciproce și nu re
curg la astfel de... soluții fără a 
fi tocmai dezinteresați ? Cum pot 
fi mai bine estompate lipsurile 
(între care bineînțeles și ale lor) 
decît îrrvăluindu-le cu o aseme
nea perdea de fum, decît întoc
mind un material incolor și inodor 
care (vezi !) nu cumva să supere 
vreun cardiac...

Spunînd 
ne-am mai 
manifestări 
scop bine determinat dar de pe 
urma cărora nu rămîne decît 
pronunțat miros de... tămîie ? 
judiciul adus de un asemenea 
de „analiză", de dezbatere a 
vității desfășurate ca și a

niior de viilor se regăsește în men
ținerea sub obroc, a nelimitatelor 
resurse umane și materiale de are 
dispune cb'ectivul, în 
de cocleală potrivnică 
creator, militant.

Punerea accentului pe realizări, 
chiar atunci 
rambursează 
ne de toată 
ția generală 
amplificare 
permanentizarea 
de vad 
mulțumire 
un mediu 
pasului pe loc. Premisa certă a per
fecționării * '' 
în dezvăluirea 
fără 
„mari 
ele se referă la oameni cu respon
sabilități mai „mari" sau mat 
„mici" ; ceea ce nu înseamnă ne 
garea în vreun fel ori diminuarea 
realizărilor, ci dimpotrivă, pune
rea lor în concordanță cu aspira
țiile colectivului spre alte p: 
manțe repurtate, cu scoaterea 
vileag a posibilităților reale 
care el este atît de conștient 
dispune cu prisosință.

șului 
nouă 
cu 
poate curățenia și eleganța 
localului au atras de la bun 
început un număr mare de
clienți. Dar iată că astăzi o 
bună parte a lor sînt nevoiți 
să facă cale întoarsă, nea- 
vind posibilitatea să consu
me întotdeauna o cafea, o 
citronadă rece. Dacă cineva 
dorește să soarbă „licoarea

neagră" lă o oră matinală, 
nu există cafea măcinată. 
Alții, mai puțin grăbiți, vor 
reveni peste o oră, două. 
Atunci însă vor fi serviți cu 
„filtru la pahar". Apariția 
acestui... nou sortiment la 
cofetăria noastră „favorită" 
se explică prin existența ți
nui număr prea mic de cești. 
In ceea ce privește citrona
da, nu trebuie cești, dar e 
nevoie de gheață. Pe cînd și 
aceasta ?

Cum sezonul concediilor e 
pe sfîrșite, iar cei mai mulți 
dintre noi ne-am reîntors din 
peregrinări estivale, revede
rea cu meleagurile noastre 
prilejuiește o seamă de Vrim- 
parații intre ceea ce avem 
în municipiul nostru și ce 
am văzut aiurea. Și c*um mai 
toate itinerariile citadine tra
versează arterele comerciale 
ale localităților, să discutăm, 
de pildă, despre firme.

Pe litoral, bunăoară, fir
mele comerciale valorifică 
cu ingeniozitate, fantezie și 
nu fără succes comercial, 
nomenclatorul întreg al de
numirilor din flora și fauna 
acvatică. împreună

specifice litoralu-

troșani, cofetăria „Cerbul de 
aur" la Vulcan, „Corso" la 
Lupeni și „nuferi" și „tran
dafiri albi" deasupra mai tu
turor. cofetăriilor. Oare bote
zătorii unităților noastre co
merciale. au uitat că restau
rante cu denumirea de „Car-

Să discutăm, 
de pildă, 
despre:

La data de 1 septembrie a. c. 
echipa de lăcătuși condusă de 
Vasile Furnade, de la prepara- 
ția cărbunelui din Lupeni a 
primit o sarcină importantă. Să 
execute revizia Și repararea a-

Preparatorii de la Peirila
(Urmare din pag 1)

ces a Directivelor Congresului 
ai X-lea al partidului.

Realizarea acestor cifre de
pinde în 
sura în 
termenul 
iilor de 
iat șeful 
rare, 
general, vorbitorii au ridicat o 
serie de probleme majore care 
stau în fața colectivului lor în 
perioada 1971—1975. Ing. Silviu 
Constantinescu, șeful secției pre
lucrare, Vasile Gîrbovan — 
maistru mecanic la transport, 
Cornel Meteș ■— șef maistru la 
preparare, Ladislau Lupa — șef 
de schimb au subliniat impor
tanta întăririi disciplinei de 
producție, ca prim factor în 
realizarea unor succese viitoare, 
necesitatea instruirii cadrelor.

Dr. ing. I. Crăiescu, în cali-

mare parte de mă- 
care se va respecta 
de execuție a lueră- 
modernizare, a ară- 
sectorului de prepa- 

ing. Nicolae Haneș. In

tatea Sa de inginer șef cu pre- 
parațiile în Centrala cărbune
lui, a felicitat colectivul prepa
ratorilor petrileni pentru suc
cesele obținute în actualul cin
cinal, exprimîndu-și convinge
rea că, printr-o activitate in
tensă la locul de muncă, cifrele 
de plan pe anii 1971—1975 pot 
fi realizate și chiar depășite. 
Vorbitorul a subliniat necesi
tatea ca accentul să se pună 
asupra pregătirii cadrelor pen
tru manipularea noilor utilaje, 
a preparării cărbunelui prin 
zețaj. îmbunătățirea în conti
nuare a calității produselor 
prin ridicarea nivelului tehno
logic actual, și a reducerii cos
turilor de fabricație prin re
ducerea consumului la energie 
electrică și a unor materiale 
auxiliare, sînt probleme majo
re în fața preparatorilor petri
leni.

Prezentarea principalilor in-

dicatori de plan pe anii 1971— 
1975 de către comitetul de di
recție al preparației cărbune
lui Petrila, precum și dezbate
rea acestora, în adunarea ge
nerală a reprezentanților sala- 
riaților a scos în evidență ho- 
tărîrea colectivului de a depu
ne o activitate susținută pentru 
menținerea unui ritm înalt al 
producției, capabil să mențină 
pasul cu sporirea continuă a 
cantităților de cărbune extrase 
din subteran. Cei 84 000 000 lei 
oare se vor investi pentru mo
dernizarea unității constituie 
expresia elocventă a efortului 
4>e care statul îl face pentru 
dezvoltarea și modernizarea pre- 
parațiitor, pentru crearea unor 
condiții de muncă c-ît mai op
time, iar toate acestea în spri
jinul realizării sarcinilor spori
te ale planului cincinal 1971— 
1975.

nuală a decan torului nr. 
Munca a început febril și 
preconizează ca Ia data de 
septembrie să fie terminată. 
Deci cu 5 zile înainte de ziua 
planificată. Lucrările se des
fășoară sub directa îndrumare 
a maistrului mecanic Florea 
Tigoianu și a maistrului cu 
partea electrică luliu Antal. 
Repararea și revizuirea exigen
tă a impQrtantului angrenaj va 
asigura buna lui funcționare 
în perioada de iarnă.

denumiri
lui, care îl fac pe noul ve
nit să se simtă sub toate 
privințele într-un alt mediu. 
La extrema geografică a mă
rii, la munte, denumirile u- 
nităților comerciale sînt su
gestiv decupate din tabloul 
irezistibil pe care ni-1 oferă 
peisajul montan.

Față de cele relatate, ce 
âm găsit, în materie de fir- 
frie, de la un capăt la 
al Văii Jiului ? Bufetul 
finiș" la Uricani (ce-o 
cînd sibienii), bufetul 
reșul" la Lupeni și „Carpați1 
la Vulcan, restaurantul tot 
Carpați" și „Tic-tac** la Pe-

păți" sînt aproape în toate 
orașele țării, că „Tic-tac" e- 
xistă și în Capitală și la De
va (la numai 90 km de noi), 
că întihiim „nuferi" și „tran
dafiri" în aproape toate sta
țiunile litoralului ? Lipsa de 
fantezie și originalitate a dus 
pînă acolo îneît la Uricani, 
cel mai apropiat oraș de 
masivul Retezat, bufetul din 
localitate să fie denumit (sic) 
„Păltiniș". Oare lacurile al
pine „Bucura", „Zănoaga",

Viitura apelor din vară a deteriorat conducta prin care 
se alimenta cu apă mina, preparația .și centrala termică. Se 
punea deci în mod imperios necesitatea înlocuirii unei bune 
părți de conductă, lucrare ce a fost executată de preparatori. 
Spre a se evita în viitor deteriorarea ei, s-a venit cu soluția 
ca la traversarea Jiului conducta să fie suspendată pe un ca
blu. Muncă grea și anevoioasă de care s-au achitat cu succes 
echipele conduse de Alexandru Nemeș și Simion Lipan. Con
tribuție la terminarea conductei a avut și Alexandru David 
și alți preparatori din Lupeni

Victoria TOMESCU
corespondentă

Z

(IU)
Din Africa în America

Ia ora 8,20 am por-

de
este puțina nostru

(Va urma)

nu 
de 
de

pupa 
tijele

din nord- 
spre peri- 
Pămîntul

călătoriei noastre : 
zile am ridicat an-

7 MAI. RA-II se leagănă 
ușoară pe oglinda apei din 
portul Safi. Pentru a doua 
oară în decursul unui an, so
ția pașei ne oferă dințr-un 
ulcior lapte de capră pentru 
succesul 
peste zece 
cora.

17 MAL 
nit. Vremea e bună, un vînt 
rece de la nord-est își spo
rește intensitatea. După două 
mile am semnalizat remorche
rului „Thor junior", semna
lul să ne lase singuri și am 
ridicat pînzele, liberi în voia 
vîntului. Ne-am temut că sub 
greutatea catargelor corpul 
din tije de papirus se va în
doi și luntrea se va scufunda. 
Dar RA-II s-a arătat rezis
tentă și totul a mers bine, 
deși porțiunea inferioară 
pînzei atingea apa. Timp de 
patru ore un vînt puternic ne 
umfla pînza : parcurgem 4—5 
noduri pe oră.

La 12.15 Carlo (Mauri) ne 
anunță că se schimbă direc
ția vîntului. Trebuie să în
dreptăm nava cu vîslele pe 
care le mînuim foarte greu. 
Simt o oboseală îngrozitoare : 
în ultimele trei nopți am dor
mit în total cam patru ore. 
Madani (Ait Ohani) are rău

de mare, el este din Marra- 
keth și niciodată nu a călă
torit pe mare. Kei (Ohara) se 
luptă de asemenea cu răul de 
mare : a mers cu vaporul doar 
de cîteva ori în viață și atunci 
în orele de recrccre in golful 
Tokio. Santiago (Genovăs) du
pă șase săptămîni de muncă 
încordată la construcția navei 
este obosit ca și mine. Madani, 
Iuri (Cenkevici), Georges 
(Squarial) și eu ne înlocuim 
unul pe altul. Ia vîsle. Norman 
(Baker), marinarul nostru, ur
mărește direcția. Valurile din 
jurul nostru ating înălțimea 
de 2—4 m. Dacă aș compara 
actuala expediție cu cele dina
inte efectuate de mine aș pu
tea spune : „Kon-Tiki" era o 
plută, RA-I — o barcă-plută. 
iar RA-TI — o adevărată co
rabie.

18 MAI. Marea c furtunoa
să, vînt puternic 
est. Sîntem deviați 
culosul cap Juby. 
nu se mai vede.

19 MAL Marea
mai liniștită. George ne spune 
că vrea să arunce peste bord 
cușca în care am luat cu noi 
găina vie. Am aruncat și a 
doua barcă de salvare din 
paie de orez pe care am con
struit-o în insula de pe Ti
ticaca.

21 MAL O splendidă noap
te liniștită. Vîntul ne este 
prielnic. Dimineața am găsit 
apa plină de impurități : am 
introdus în apă cana și am

numărat dintr-o dată trei bul
gări de bitum. După-amiază, 
pe la ora 3, suprafața ocea
nului, limpede pînă atunci ca 
a unui lac, s-a acoperit din 
nou cu spumă albă și cu mul
te pete de petrol.

23 MAI. Dimineața a fost 
timp frumos. Maimuța Safi se 
legăna cu capul în jos amu- 
zîndu-se.

26 MAI. Călătoria noastră 
s-a desfășurat bine în cursul 
nopții, în zori observăm că 
trecusem de capul Juby, nici 
măcar nu-1 mai vedeam. Ne 
era foarte greu să menținem 
direcția. George și Carlo vîs- 
leau împreună. Principalul 
pericol pentru ambarcațiunea 
RA-II era ca papirusul să nu 
se umfle sub lovitura valu
rilor. Pentru orice eventuali
tate am aruncat peste bord 
coșurile cu alimente.

27 MAI. Ne-am trezit 
tr-un tangaj de coșmar, 
inundase prora și 
se retrăgea printre 
papirus.

28 MAI. In jurul
vedeam decît munți negri 
apă, cu vîrfuri acoperite 
spumă, asemenea zăpezii. Prin 
pătura cenușie de nori, ici- 
colo zărim stelele. Vîntul prin
de puteri. Pentru prima dată 
de la începutul călătoriei ob
servăm un plancton abundent 
și fosforescent.

în-

destinat activității productive 
de Ia suprafață, privirea va în- 
tîlni, ici, colo, o serie de pete 
ale neglijenței. Utilaje degra
date sau alte obiecte metalice 
se odihnesc nestivuite în bă
taia soarelui sau sub dușul ne
cruțător al ploilor. Lingă ate
lierul de reparații și în spa
tele corpului administrativ atît 
de căutatul metal se degradea
ză sub privirile indulgente ale 
acelora care zi de zi trec pe 
lingă el fără a-1 lua în seamă. 
Printre „obiectele părăsite" 
„zace“ și un motor electric. 
Oare aceste utilaje nu mai pot 
fi folosite de nimeni 7 Fierul 
care de obicei nu mai poate 
fi utilizat sc colectează pen
tru a se depune la depozitele 
întreprinderii de colectare a 
metalelor. Poate că o dată și 
deșeurile de la mina Lonea 
vor lua drumul unui aseme
nea depozit pentru a se șterge 
aceste pete de pe fața destul 
de îngrijită a incintei exploa
tării.

virfunlc ..Peleaga", „Custura 
sau minunata floră a munți
lor noștri din care amintim 
doar floarea de 
gașele gențiane 
să-i inspire pe 
nume unităților
Să nu mai vorbim de faptul 
că unele denumiri se repetă 
în mod agasant, ca de exem
plu bufetul „Carpați" la Vul
can și restaurantul cu același 
nume la Petroșani.
' Dacă nomenclatorul denu
mirilor este atit de sărac, 
precum am arătat, de ce nu 
se apelează la inventivitatea 
și fantezia publicului local ? 
De ce organizațiile comercia
le locale nu recurg (în ca
zul lipsei resurselor interne 
în acest domeniu) la un aju
tor din „afară"? Organizarea 
unor concursuri anuale pe a- 
ceastă temă contra unui pre
miu care să echivaleze, să 
zicem cu conținutul unei sti
cle de șampanie, ar face cu 
siguranță ca deasupra unită
ților noastre comerciale să 
nu mai fie aninate firme cu 
un' conținut șters, des uzitat, 
fără nici un specific local, 
care în loc să imprime aces
tor localuri personalitate, a- 
duc în jurul lor o umbră 
deasă de anonimat.

Cine plătește cimentul ?
Prin intermediul ziarului, am mai 

sesizat insuficienta lipsă de preocu
pare a unor factori de răspunde
re privind conservarea și păstrarea 
bunurilor materiale. Un fapt rela
tat de corespondentul nostru volun
tar loan Ciur, acuză din nou din 
acest punct de vedere, pe cei in ca
uză.

Spre izvoarele pîrîului care curge 
Ia vest de incinta E.M. Dîlja a fost 
construit un zid de sprijin din be-
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ton In apropierea haldei de steril 
de aici. Constructorii zidului au 
„uitat" însă vreo 3 tone de ciment 
într-o ladă de placaj, ciment care 
sub acțiunea ploii, a apei care s-a 
infiltrat înăuntrul lăzii, s-a trans
format în beton. E un beton al ne
glijenței și lipsei de răspundere a a- 
celor.t care au lăsat în voia soartei 
materialul excedentar. Cine plă
tește cimentul ?

T E
îngrijiți monumentul!

In august 1959, cu prilejul 
sărbătoririi Zilei minerului 
și aniversării a 40 de ani de la 
masacrul muncitorilor mineri 
de la Lupeni, a fost dezvelit 
monumentul Lupeni ’29. Con
struit după proiectul arh. Vi
oleta Morariu care a pus în 
valoare grupul statuar de 
bronz realizat de renumitul 
sculptor Ion Irimescu, monu
mentul se îțnalță maiestuos în 
zona centrală a orașului înca
drat de blocuri zvelte și alte 
construcții.

In proiectul de execuție au 
fost prevăzute sume impor
tante pentru plantarea 
arbuști decorativi 
de flori în jurul 
nument.

Fiindcă arbuștii 
puteau planta în luna iulie —- 
august, s-a stabilit, de comun 
acord cu toți factorii, ca în 
primăvara anului 1970 să se 
execute aceste . plantări. Con
structorul neavînd un serviciu 
de specialitate 
lucrarea cu I.G.C. 
care, prin serviciul 
podărie, urma să 
conform proiectului 
arbuștilor decorativi, 
năm că atît locurile 
mau să fie săpate gropile, cit 
și alegerea speciilor de arbori 
decorativi ce trebuiau coman
dați de I.G.C. la unitățile fur
nizoare. a>i fost precizate îm
preună cu proieotaintul. Pen
tru a lichida situația financiară 
a oirectivului. constructorul a 
virat in contul I.G.C. Petroșani 
întreaga sumă din poziția plan
tări, încă din toamna anului 
trecut. Ce fel de plantări a fă
cut I.G.C. Petroșani și de unde 
a adus arbuștii pentru decora
rea zonei din jurul monumen
tului 
Au 
cea 
de 
de 
au 
verde din împrejurimi, 
fiindcă am ajuns aici trebuie 
să spunem că îngrijirea monu
mentului și a gazonului lasă

unor 
și ronduri 

acestui mo-

nu se mai

a contractat
Petroșani 
de gos- 
realizeze 

plantarea 
Mențio- 

unde ur-

se poate vedea acum, 
mai rămas încă în picioare 
30-35 de tufe pipernicite 

mesteacăn uscate și rupte 
copii sau a Iți oameni care 
impînzit cu cărări zona 

din împrejurimi. Și 
am

M. PAUL

de dorit. Dalele de travertin 
de Ia scări și alei sînt scoase 
de copiii care se joacă acolo, 
iarba este călcată de cei care 
vin să adujne trifoi pentru 
păsări și animale, florile se 
usucă nefiind udate. Așa arăta 
în ziua de 10 septembrie 
cînd l-am vizitat. Și toate a- 
eestea numai la un an de zile 
de la inaugurarea lui. Ce se 
va întîmpla cu acest monument 
în care a fost investită o sumă 
importantă — deși nu acesta 
este esențiaiul — dacă lucru
rile se prezintă așa, ne vor 
răspunde cei, care au în pri
mire obiectivul și obligația de 
a păstra acest monument.

Iar în privința plantărilor, 
credem că ar trebui stabilite 
și aici răspunderile.

Cornel Ilogman

PROGRAMUL I : 5,05—6.00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Viața cărți
lor; 10,10 Curs de limba ger
mană; 10,30 Vreau să știu; 
11.05 Pentru prietenii muzi
cii corale; : 
pentru toți...
Sfatul mediculu 
zică ușoară;
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,10 A- 
vanpremioră cotidiană: 13,22 
Din creația lui Ion Vasilescu; 
13,45 Orchestra de muzică 
populară a Ansamblului ar
tistic al U.G.S.R.; 14.00 Serial 
radiofonic pentru tinerii as-, 
cultători; 14,40 Publicitate 
radio: 15.00 Concursul si Fes
tivalul internațional „George 
Enescu"; 15,30 Muzică popu
lară; 16,00 Radiojurnal; 16,20 
Muzică ușoară: 16,30 Consul
tație juridică: 16.40 Arii din 
operete: 17.05 Antena tinere
tului: 17,30 Cîntecc și jocuri: 
populare; 18,03 Știință, teh- 
nică. fantezie: 18.30 Șlagă
rele anului 1970: 19.00 Ga
zeta radio; 19.30 Buchet de 
melodii populare: 20,05 Ta
bleta de seară; 20,10 Micro- 
recital Roberto Carlos; 20.20 
Argheziană; 20.25 Zece me
lodii preferate; 21,00 Seco
lul XX în corespondența oa
menilor de seamă; 21.30 Mo
ment poetic; 21.35 Solista se
rii : Doina Badea; 22,00 Ra
diojurnal; 22,20 Sport; 22,30 
Muzică ușoară: 23,00 Pentru 
magnetofonul dv.; 23,30 Dis
cul în foileton — muzică u- 
șoară; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

11.30 De toate 
turiștii; 11.45 
i; 12.00 Mu-

12,30 Intîlnire

Un nou procedeu de

încărcare a minereului

de îneăr- 
minereu-

Firma „Marcona Corpora
tion" a pus la punct noul pro
cedeu „Marconaflo" 
care și descărcare a
lui de fier care se transpor
tă pe mare. Procedeul constă 
în încărcarea minereului în 
cala vasului sub forma unei 
suspensii lichide conținînd 75 
la sută minereu în apă; după 
depunerea particulelor solide 
se pompează afară mediul 
fluid, în cală rămînînd peste 
92 la sută material solid și 
8 la sută apă. In acest mod 
se reduc cu 90 la sută chel
tuielile de transport.

de întreținere și reparații universale.

indicatorului tarifar— Condiții de angajare conform 
de calificare.

Informații se pot lua zilnic de la biroul personal al 
întreprinderii, strada Republicii nr. 90, telefon 1804.
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Ședința> >

inaugurală

Luni a sosit la Belgrad Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior al Republicii Socialiste 
România, care face o vizită in 
Iugoslavia la invitația secreta
rului federal iugoslav pentru 
comerț exterior, Mohamed Had- 
jici.

a
Au I U A •• Mplaminn

medicale
Cea de-a 25-a sesiune 

a Adunării Generale a 0. N. U.
balcanice

BELGRAD 14 — Corespon
dentul Agerpres, George lones- 
cu, transmite : Luni a avut loc 
la Belgrad. în sala de la Dom 
Omladine, ședința inaugurală a 
celei de-a 10-a Săptămîni me
dicale balcanice, la care iau 
parte delegații din Bulgaria, Ci
pru, Grecia, România, Turcia 
și Iugoslavia. Țara noastră e-te 
reprezentată de o delegație de 
medici, printre care acad. Ște
fan Milcu, acad. prof. Ion fu
rai, prof. Liviu Popovici, deca
nul facultății de medicină din 
Tg. Mureș, prof. Gheorghe 
Zamfir, directorul Institutului 
de igienă din Iași.

La manifestările prilejuite de 
Săptămîna medicală balcanică 
participă, de asemenea, delegați 
și reprezentanți ai unor organi
zații sau institute care colabo
rează cu Uniunea Medicală Bal
canică.

Vorbind la festivitatea de 
deschidere, prof. M. Popescu- I 
Buzeu, secretar general al 
Uniunii Medicale Balcanice, a 
arătat că această organizație, în 
afara preocupărilor sale din 
domeniul științific, militează cu 
consecvență pentru dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii interna
ționale, pentru întărirea pă
cii, socotind că nici o activitate 
consacrată acestor țeluri, atît 
pe plan regional, cît și pe plan 
mondial, nu se poate dispensa 
de sprijinul și colaborarea me
dicilor.

In ajunul ședinței de deschi
dere a Săptămînii medicale bal
canice, duminică după-amiază, 
a avut loc cea de-a I2-a reuni
une a Consiliului general al 
Uniunii Medicale Balcanice, în 
cadrul căreia prof. M. Popescu- 
Buzeu a prezentat raportul 
anual de activitate al Consiliu
lui. In încheierea dezbaterilor. 
Consiliul a aprobat raportul ji 
a reînnoit mandatul secretarului 
general pe o nouă perioadă de 
șase ani.

La Palatul Națiunilor Unite 
din New York încep astăzi lu
crările uneia dintre cele mai 
însemnate sesiuni ale acestui 
for internațional, care pesta o 
lună de zile Va aniversa un 
sfert de veac de Ia crearea sa. 
Acest sfert de veac a fost mar
torul unor mutații de o am
ploare fără precedent pe a- 
fena internațională, care, între 
altele, au determinat creșterea 
numărului statelor membre ale 
Organizației Națiunilor Unite de 
la. 51 la 126.

Sesiunea jubiliară va avea 
loc între 14 și 24 octombrie 
a. c. Pînă acum și-au anunțat 
participarea circa 60 de șefi de 
state și guverne, numeroși vice
președinți și aproape 150 de 
miniștri. Aceste cifre atestă im
portanța pe care statele mem
bre o atribuie Organizației Na
țiunilor Unite și convingerea că 
acest forum reprezintă un ca
dru prielnic pentru dezvolta
rea cooperării internaționale, 
promovarea destinderii in ra
porturile dintre state și asigu
rarea păcii și securității în 
lume.

Din declarațiile făcute presei 
de numeroși șefi de delegații 
ai țărilor europene, asiatice, a- 
fricane și latino-americane iese 
în evidență ideea că sărbători
rea a 25 de ani de la înființa
rea O.N.U. trebuie să. prileju- 
iască o manifestare a voinței 
statelor membre de a milita 
pentru așezarea raporturilor in
ternaționale pe temelia înalte
lor principii ale Cartei, pe nor
mele dreptului și eticii interna
ționale.

La New York se consideră, 
în general, că natura festivă a 
actualei sesiuni nu va exclude 
o activitate prodigioasă. O a- 
testă multitudinea și comple
xitatea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi a sesiunii care 
coincid cu principalele preocu
pări actuale ale opiniei publi
ce mondiale. O primă catego
rie o formează diferitele aspec
te ale dezarmării, preocuparea 
de a se pune capăt cursei înar
mărilor. La acest capitol, Româ
nia a înscris pe agendă punctul 
intitulat „Consecințele economi
ce și sociale ale cursei înar
mărilor și efectele sale pro
fund dăunătoare asupra păcii 
și securității în lume". Va fi, 
de asemenea, dezbătut raportul

Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva privitor la ne
gocierile desfășurate în proble
mele dezarmării generale și to
tale, interzicerii armelor chimi
ce și bacteriologice, suspendă
rii tuturor experiențelor nu
cleare. Se așteaptă totodată, 
un comunicat privitor la pro
gresul negocierilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind li
mitarea înarmărilor strategice.

Circa 50 la sută din totalul 
punctelor înscrise pe agenda 
sesiunii se referă la proble
mele decolonizării și dezvoltării 
economice. Anul acesta, cînd se 
împlinește un deceniu de la a-

Corespondență
doptarea de către O.N.U. a 
„Declarației privind acordarea 
independenței țărilor și popoa
relor coloniale11, grupul țărilor 
afro-asiatice pregătesc o serie 
de propuneri concrete pentru 
eradicarea plăgii colonialismu
lui de pe corpul Africii.

Raportul comitetului- de pre
gătire al celui de-al doilea de
ceniu al dezvoltării, raportul 
Consiliului O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, programul 
națiunilor unite pentru dezvol
tare, precum și punctul înscris 
recent de România privind 
„Rolul științei și tehnologiei 
moderne în dezvoltarea națio
nală și necesitatea întăririi co
operării economice, tehnice și 
științifice între state" sînt cî- 
teva dintre jaloanele amplei 
dezbateri asupra problemelor 
dezvoltării.

Anul acesta, poate mai mult 
ca oricînd în trecut, preocupa

rea pentru întărirea O.N.U., 
pentru sporirea rolului și efi
cacității sale în viața interna
țională, se face puternic sim
țită prin eforturile a numeroa
se state de a determina res
pectarea principiilor Cartei, 
printre care cel al universa
lității organizației. România se 
numără și anul acesta printre 
țările care au propus înscrie
rea pe ordinea de zi a punctu
lui referitor la restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U. și în alte orga
nisme internaționale.

Marcînd un sfert de veac de 
la crearea O.N.U., sesiunea ca
re începe astăzi va prilejui un 
bilanț al realizărilor și neîmpli- 
nirilor organizației și va oferi 
reprezentanților statelor posibi
litatea de a-și intensifica efor
turile pentru, respectarea prin
cipiilor care stau la fundamen
tul organizației, pentru tradu
cerea în fapt a ceea ce acum 
25 de ani se înscria în Carta 
semnată la San Francisco ca 
deziderate esențiale ale popoa
relor lumii.

Ca și ..la celelalte 15 sesiuni 
la care a participat de cînd 
România a devenit membră a 
O.N.U., delegația țării noastre 
își va aduce neîndoielnic și la 
lucrările acestei sesiuni între
gul ei aport pentru ca O.N.U. 
să 'funcționeze în întreaga mă
sură a potențialului său în ve
derea promovării legalității în 
relațiile dintre state, a edifi
cării acelei armonii internațio
nale care a animat acum 25 
de ani statele coaliției antifas
ciste în opera lor nobilă de 
fondare a Organizației Națiuni
lor Unite.

C. ALEXANDROAIE
Corespondentul Agerpres 

la Washington

Sesiunea Comitetului Central
al Frontului Patriei din Vietnam

JAPONIA : Mii de muncitori și tineri au participat la o demonstrație de protest la 
Niigata City împotriva reînvierii militarismului japonez, împotriva alianței militare japono- 
americane și a existenței bazelor militare americane pe teritoriul japonez.

In foto: Aspect de la ciocnirile dintre demonstranți și poliție la Niigata City.

£ Secretarul de Stat al S.U.A., 
William Rogers, a cerut Senatului 
să revină asupra reducerilor efec
tuate de Camera Reprezentanților 
la programul guvernamental de 
ajutor pentru străinătate pe anul 
fiscal 1970—1971. (In mesajul 
adresat Congresului, președintele 
Nixon a cerut alocarea unei sume 
de 1,8 miliarde dolari, dar Camera 
Reprezentanților a refuzat să acor
de suma integrală, redueînd-o cu 
532 milioane dolari).

HANOI 14 (Agerpres). — La 
Hanoi a avut loc cea de-a 20-a 
sesiune a Comitetului Centrai a' 
Frontului Patriei din Vietnam. 
Cu acest prilej, a luat cuvintul 
Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, care a analizat situația 
luptei împotriva agresiunii ameri
cane în Vietnam, situația construc
ției- socialiste în R. D. Vietnam 
și sarcinile care revin poporului 
vietnamez în perioada actuală.

Relevînd succesele obținute de 
Frontul Patriei în cursul ultimi
lor 15 ani, Le Duan a subliniat 
rolul acestuia în unirea compa- 
trioților de diverse convingeri re
ligioase și diferite naționalități

în lupta contra agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională, 
pentru construirea și apărarea io- 
cialismului. Frontul Patriei efih 
Vietnam, de comun acord Vu 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud vor realiza o 
și mai strînsă unitate a întregului 
popor vietnamez din nord și din 
sud în vederea înfrîngerii agresiu
nii americane. De asemenea, a 
arătat vorbitorul, Frontul Pa
triei se va alătura tot mai sirius 
Frontului Unit Național Kampu
chea și Frontului Patriotic Laoțian, 
pentru a constitui un front unit 
invincibil al popoarelor indochinezc 
împotriva agresiunii imperialiste a 
S.U.A.

La 20 septembrie, 6 640 C00 
de electori suedezi vor alege, pen
tru prima dată, deputății Adunării 
Naționale, organism unic, caie, 
conform constituției adoptate în 
1968, va înlocui cele două Ca
mere ale Parlamentului suedez.

• Alegerile consilierilor gene
rali neparlamentari, desfășurate 
duminică în Madagascar, au decurs 
într-o atmosferă calmă confirmând 
încă o dată victoria în alegerile 
legislative din 6 septembrie a Par
tidului Social Democrat.

* Guvernele Libiei și Ciadului 
au semnat un acord privind finan
țarea și construirea unei căi rutie
re asfaltate care să lege capitalele 
celor două țări.

£ La „Palatul sporturilor" din 
Padova a luat sfîrșit cel de-al pa
trulea Festival internațional de 
folclor la care și-au dat concursul 
formații artistice din Franța, Italia, 
Iugoslavia, România și alte state. 
Programul Ansamblului folcloric 
„Alunelul" din Alexandria s-a 
bucurat de un deosebit succes. 
Măiestria interpretării numerelor 
din program și în special a „Călu
șarilor" și a cintecului „Ciocir- 
lia" a cucerit miile de spectatori, 
care au răsplătit pe artiștii români 
cu ropote de aplauze și rechemări 
la scenă deschisă.

$ La Nouadhibou, în Maurita
nia, a avut loc o reuniune la 
care au participat regele Marocu
lui, Hassan al II-lea, președintele

Algeriei, Houari Boumediene, și 
președintele Mauritaniei, Mokhtar 
Ould Daddah. Reuniunea a fost 
consacrată problemei decolonizării 
Saharei spaniole și unor aspecte 
ale colaborării economice dintre 
statele participante. S-a anunțat 
că cei trei șefi de state au ajuns 
la un „acord complet" în proble
mele discutate.

9 Ministrul de externe al Fran
ței; Maurice Schumann, s-a îna
poiat la Paris după vizita de patru 
zile făcută în Finlanda. Presa 
franceza relevă rezultatele poziti
ve ale convorbirilor franco-finlan- 
deze, dominate de două probleme 
principale : securitatea europeană 
și relaț-'ile bilaterale.

• La Varșovia au început luni 
lucrările Congresului al 7-lea al 
Dreptului muncii și asigurărilor 
sociale. Sînt prezenți peste 4C0 
de specialiști din 30 de țări, prin
tre care și România, precum și 
reprezentanți ai Biroului interni- 
țional al muncii și ai Asociației 
internaționale de asigurări sociale.
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ISLAM A BAD
nohacapitalAapakistmolui

Intr-o depresiune muntoasă, 
pe fundalul unor dealuri aco
perite de o vegetație luxuriantă 
se construiește noua capitală a 
Pakistanului — Islamabad. Pînă 
la terminarea proiectelor ur
banistice de dezvoltare a a- 
cestei foste comune, rolul de 
.capitală îl are, provizoriu, 
Rawalpindi, Țn timp ce unele 
servicii, ca cel al informațiilor 
de presă, continuă să-și aibă 
centrul la Caraci, fosta capitală. 
Acesta este de altfel și motivul 
pentru care Pakistanul mai este 
denumit și „țara capitalelor".

Islamabadul, care a început 
să fie construit abia în anul 
1965, pe un teren aproape vi
ran, se dezvoltă în ritm rapid, 
oferind deja o amplă panoramă. 
Aproape întreaga Administra
ție centrală funcționează astăzi 
în noile sedii, care oferă condi

pentru industria ușoară. In 
scopul promovării dezvoltării 
industriale a noii capitale auto
ritățile au inițiat o serie de mă
suri stimulative. Astfel, toate 
unitățile industriale noi sînt 
scutite de impozite în primii 
trei ani.

In zona acestei centuri indus
triale se află de asemenea „ba
zarul" (centru comercial) Aab 
Para, precum și tipografiile. 
Planurile urbanistice prevăd de 
asemenea crearea unei întregi 
ierarhii de noi centre comerci
ale uniform răspîndite, • pentru 
satisfacerea nevoilor crescînde 
de larg consum ale populației. 
Pînă și cel mai mic cartier își 
are deja propriul „bazar". Pe 
lîngă marile magazine, „Ken- 
dro“ — centrul propriu-zis al 
capitalei — mai cuprinde bănci, 
poșta centrală, sediul poliției

T A J

JAPONIA : Instavision este denumirea celui mai mic 
model de magnetofon — televizor, masurind 28 cm lățime, 
33 lungime și 11 cm înălțime, în greutate de numai 7 kg, 
realizat de întreprinderea de produse electrice japoneze 
Toshiba. Produsul fa fi pus pe piață la jumătatea anului 
viitor. Prin sistem ampex au fost realizate imagini cu cin- 
tărețul. respectiv imprimat pe bandă de magnetofon .și în 
momentul cuplării cu ecranul de TV, muzica reproduce 
imaginea cintărețului preferat.

Iu foto: Noul produs magnetofon-televizor, realizat de 
firma Toshiba din Japonia.

ții de lucru ideale. Situate în 
„zona administrativă", clădirile 
Secretariatului de stat formează 
un ansamblu elegant, în care 
toate ministerele sînt legate 
între ele prin galerii și pasaje 
subterane. In noua capitală 
funcționează de asemenea j cî- 
teva din misiunile diplomatice 
străine stabilite temporar în ho
telul „Șeherazada".

Pentru asigurarea unei baze 
economice adecvate capitalei, la 
islamabad ă 'ost creată o „zo
nă industria 15“. dispusă în for
mă de centura ’’reiectate pen
tru a deservi atîf Islamabadul 
cît și Rawalpindi, întreprinde
rile din aceasta zonă sînt uni
tăți industriale medii de dife
rite tipuri, producînd cu prio
ritate materiale de construcție 
și produse alimentare. Pînă a- 
cum au intrat în funcțiune 60 
de unități industriale, iar alte 
35 se află în diferite stadii de 
construcție. O mare uzină do 
vagoane de cale ferată se 
află în faza finală de con
strucție. Sînt de asemenea pro
iectate o fabrică pentru asam
blarea de televizoare și ateliere

și alte edificii ale administrației 
locale, un cinematograf, mos
cheea Jamia.

O atenție deosebită a fost 
acordată dezvoltării învățămîn- 
tului public. In Islamabad exis
tă astăzi circa 30 de instituții, 

-începînd de la școli primare 
pînă la facultăți, în care se 
predă în limbile urdu, bengla 
și engleză. Iar în ce privește 
asistența medicală, pe lîngă un 
spital central de stat au fost 
construite două principale com
plexe medicale.

Planurile și proiectele noii 
capitale a Pakistanului sînt su
puse în mod necesar unui pro
ces de evoluție și adaptare, de 
care se ocupă „Oficiul pentru 
dezvoltarea capitalei". Foarte 
multe au fost realizate și foarte 
multe mai cămin de realizat, 
pînă la desăvîrșirea noii capitale. 
Dezvoltarea Islamabadului oglin
dește speranțele și aspirațiile 
poporului pakistanez. Acesta 
încearcă un sentiment de mîn- 
drie pentru noua sa capitală.

AL. ALCALAY
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In cursul zilei de duminică 
au fost eliberați aproximativ 
376 de pasageri de către F.P.E.P. 
Principalul punct de tranzit l-a 
constituit aeroportul de la Ni
cosia, care a cunoscut cea mai 
febrilă activitate din toată is
toria sa. După cum relatează a- 
gențiile de presa, încă 38 de per
soane de naționalitate elvețiană, 
germană, britanică, americană 
și israeliană mai sînt încă re
ținute ca ostateci de către

Roșie Internațională, depun e- 
forturi pentru eliberarea ultimi
lor ostatici. Duminică noaptea 
a avut loc la Berna o reuniune 
a reprezentanților acestor țări. 
Un purtător de cuvînt elvețian 
a declarat că în cadrul reuni
unii a fost examinată o soluție 
globală, privind eliberarea, fără 
nici un fel de discriminare de 
naționalitate, a pasagerilor-osta- 
tici. Marcel Naville, președin
tele Comitetuhii Internațional

Pentru eliberarea
pasagerilor - ostatici
F.P.E.P. După cum a anunțat 
această organizație, ostaticii vor 
fi reținuți pînă cînd militanțti 
rezistenței palestiniene, 
în țările europene, vor 
berați.

Mai multe organizații 
sonalități politice din 
arabă au condamnat 
organizației F.P.E.P., 
că aceste fapte nu pot contribui 
la soluționarea crizei din aceas
tă regiune și la rezolvarea pro
blemei refugiaților palestinieni. 
Comitetul Central al rezistenței' 
palestiniene a hotărît să exclu
dă din rîndurile sale Frontul 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei. Comitetul 
ciază că acțiunile 
vează situația din 
ne și aduc prejudicii cauzei pa
lestiniene. In același sens, Khaled 
El Ilassan. membru al Comite
tului Centra! al Organizației de 
Eliberare a Palestinei, a denun
țat comportarea F.P.E.P. în le
gătură cu arestarea pasagerilor 
și distrugerea avioanelor.

Totodată, guvernele țărilor 
interesate, împreună cu Crucea

deținuț i 
fi eli-

și per- 
lutnea 

acțiunile 
subliniind

Central apre-
F.P.E.P. agra- 
această regitt-

a

al Crucii Roșii, a subliniat că 
organizația pe care o reprezin
tă continuă demersurile pe Un
gă F.P.E.P. facques Freymond, 
vicepreședinte al C.I.C.R., 
prezentat-un raport.

Din Londra se anunță că gu
vernul britanic se va întruni 
în cursul zilei de azi pentru a 
examina rezultatele reuniunii 
de la Berna. Se arată, totodată, 
că Marca Britanie este hotărită 
să continue eforturile pentru e- 
liberarea ostaticilor în < 
rare cu celelalte guverne 
nu poate fi vorba despre 
unei hotărîri unilaterale 
către Londra.

La Bonn, cancelarul 
Brandt a prezidat 
seara o reuniune 1 
guvernului pentru

colabo- 
• și că 

luarea 
r de

Willy 
duminică 

restrînsă a 
a studia e- 

liberarea pasagerilor avioanelor 
deturnate. La sfîrșitul reuniunii 
s-a anunțat oficial că guvernul 
vest-german va depune în con
tinuare eforturi pentru elibera
rea tuturor persoanelor reținute 
la Amman, indiferent de națio
nalitatea lor.

(Agerpres)
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WASHINGTON 14 (Agerpres). 
— Procesele verbale ale audierilor 
inițiate în februarie a.c. de sub
comisia senatorială pentru studierea 
angajamentelor externe, condusă 
de senatorul Stuart Symington, pu
blicate duminică la Washington, 
dezvăluie că S.U.A. au acordat 
Coreei de sud peste un miliard 
de dolari pentru participarea tru
pelor regimului de la Seul la răz
boiul din Vietnam. Potriv't depo
zițiilor reprezentanților guvernu
lui, pînă la 31 decembrie 1969 
Coreea de sud a primit 927,5 mi
lioane de dolari destinați înarmă
rii și întreținerii trupelor acesteia 
trimise în Vietnamul de sud, pre
cum și livrării de tehnică de luptă 
și echipament militar armatei sud- 
coreene.

Chile

Complot 
descoperit

SANTIAGO DE CHILE 14 (A- 
gerpres). — Candidatul stîngii, 
Salvador Allende, care la recen
tele alegeri prezidențiale J n Chile 
a întrunit cel mai roate număr de 
voturi, a declarat la o întrunire 
populară în cel mai mare oraș 
portuar al țării, Valparaiso, că 
elementele ultrareacționare au urzit 
un complot vizînd asasinarea sa. 
„Numele complotiștilor, a spus 
Allende, vor fi aduse la cunoștin
ța publicului, dacă mi se va în- 
tîmpla ceva, iar poporul chilian 
va ști cum să facă dreptate".

Despre existența complotului a 
avertizat vinerea trecută și unul 
din posturile de radio din capitala 
chiliana. După cum informează a- 
genția Associated Press, Juan 
Achurra, adjunct al ministrului de 
interne, a anunțat că va deschide 
o anchetă, relevînd, totodată, ca 
autoritățile nu au cunoștință de 
un astfel de complot.

Evenimentele din Laos
XIENG QUANG 14 (Agerpres). 

— Secretarul general al C.C. al 
Frontului Patriotic din Laos, 
Funii Vongvicit, a adresat un me
saj copreședinților Conferinței de 
la Geneva cu privire la Laos, în 
care atrage atenția asupra noilor 
acte de escaladare a războiului de 
către Statele Unite. Mesajul ar ttă 
că după pătrunderea trupelor sai- 
goneze în provincia sudică Saia- 
van, aflată sub controlul forțelor

patriotice, la jumătatea lunii au
gust S.U.A. au declanșat o opera
țiune militară împotriva zonelor 
aflate la sud-vest de Valea Ulcioa- 
relor. La această operațiune au 
participat 12 batalioane, dintre 
care 4 batalioane tailandeze, spri
jinite de aviația americană, care 
a bombardat și mitraliat mai multe 
zone din provincia Xieng Quang, 
provocînd mari pagube materiale.

Aceste acțiuni, subliniază docu

mentul, constituie o nouă escala
dare a războiului dus de S.U.A. în 
Laos și împiedică reglementaiea 
problemei laoțiene. Statele Unite 
și aliații lor, se arată în mesaj, 
trebuie să înceteze imediat toate 
acțiunile agresive împotriva Lao- 
sului, respectînd independența, su
veranitatea, integritatea și neutra
litatea acestei țări, conform pre
vederilor Acordului de la Geneva 
din 1962 în această problemă.

Ploi torențiale în India
CALCUTA 14 (Agerpres).

In urma ploilor torențiale care 
au căzut în ultimele zile asupra 
unor importante regiuni din 
Bengalul de vest, 60 de persoa
ne și-au pierdut viața. Inunda
țiile provocate de ploi au dis
trus cîteva mii de locuințe. Au
toritățile guvernamentale au or
donat trimiterea unor unități 
militare pentru a ajuta popu
lația sinistrată din zonele cala
mitate de ape.

Vulcanul Etna se agită
A’OJ/zl 14 (Ager preș}. — O 

intensă activitate a vulcanului 
Etna a fost înregistrată în ulti
mele zile. Specialiștii vulcano- 
logi au localizat exploziile în 
craterul de nord-est al vulcanu
lui. în timp ce un șuvoi de 
lavă se scurge către un crater 
mai mic, apărut în cursul ulti
mului an.

Incendiu 
la Los Angeles

LOS ANGELES 14 (Ager
pres). — Cel puțin 11 persoane 
și-au pierdut viața duminică 
într-unul din cele mai grave in
cendii la hotelurile din Los 
Angeles. Numărul exact al vic
timelor nu se cunoaște încă, dar 
se bănuiește că ar putea fi mai 
marc, deoarece din cele apro
ximativ 80—I2C persoane care 
se aflau la hotelul Ponet 
Square în momentul izbucnirii 
incendiului, în zorii zilei, nu
mai 68 s-au salvat, 25 dintte 
ele, fiind internate în spitale.

A doua linie a 
metroului budapestan

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 
— In capitala R. P. Ungare a 
început construcția celei de a 
doua linii a metroului, care va 
traversa orașul pe axa nord-ud. 
Ea va fi data în exploatare 
în anul 1973.

Prima tranșă a liniei trenului 
subteran budapestan, care tra
versează orașul pe direcția est- 
vest, funcționează de aproape 
jumătate de an.

După 183 de zile...
...de funcționare neîntreruptă 

Expoziția mondială de la Osa
ka „Expo-70“ și-a închis du
minică porțile. La ceremonia de 
închidere au participat prințul 
moștenitor Akihito, premierul 
Eisaku Sato, membri ai guver
nului, personalități de peste ho
tare și numeroși vizitatori Ia 
„Expo-7C" și-au prezentat pro
dusele 77 de țări, ea fiind vi
zitată de 64 218 770 de persoa
ne. In ultima zi „Expo-70“ a 
primit 406 176 de vizitatori. Sta
tisticile publicate cu acest prilej 
arată că ediția din 1970 a Expo
ziției mondiale a înregistrat 
cel mai mare număr de vizita
tori în raport cu cele care au 
avut loc la Bruxelles. > New 
York și Montreal. Numărul vi
zitatorilor străini — veniți din 
toate colțurile lumii — se ridică 
la 1 700 000. Ziua cea mai aglo
merată a fost 5 septembrie, cînd 
pavilioanele expoziției au fost 
vizitate de 831 832 de persoane, 
iar ziua cu cel mai mic număr 
de vizitatori a fost la 16 mar
tie — 163 837 de persoane.

5 169 titluri
Se dezvoltă industria poli

grafică a R. D. Germane. A- 
nul trecut, de exemplu, în 
R.D.G. au fost editate 5169 
de titluri de cărți cu un ti
raj total de 114 000 000 exem
plare. In afara lor, au fost 
publicate 536 de reviste pe
riodice cu un tiraj de 
432 000 000 exemplare. O im
portanță deosebită se acordă 
editării manualelor necesare 
învățămîntului mediu și su
perior. Fiecare a patra carte, 
din cele editate anul trecut 
în R. D. Germană, a fost 
un manual.
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