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Industria 
hunedoreană 
pregătește 
un bilanț

de prestigiu
Marea întrecere închinată gloriosului semicentenar al par

tidului, care a antrenat totalitatea talentelor și energiilor 
creatoare ale colectivelor industriale din județul nostru, a 
intrat intr-o etapă decisivă. După încheierea primului tri
mestru cu un bilanț deosebit de rodnic — la care toate co
lectivele subscriu prin îndeplinirea și depășirea prevederilor 
de plan — in întreprinderile județului se desfășoară acțiuni 
de mare amploare pentru ca pină la măreața zi de 8 Mai 
industria hunedoreană să acumuleze considerabile depășiri 
ale angajamentelor asumate in marea întrecere.

Premisele sint deosebit de favorabile. După numai un tri
mestru, industria județului a realizat un volum suplimen
tar de producție industrială de peste 81 milioane lei, iar la 
producția marfă vîndută și încasată depășirea reprezintă 
aproape 75 milioane lei. Productivitatea muncii a sporit față 
de indicatorul planificat cu 264 lei pe salariat și s-au livrat 
peste prevederi la export produse în valoare de 14,3 mili
oane lei — valută.

Acest prim bilanț este creația tuturor celor 35 de colecti
ve din industria republicană și locală, din rîndul cărora se 
detașează net colectivele Centralei industriale Hunedoara 
și Centralei cărbunelui Petroșani cărora le revine aproape 
60 la sută din depășiri. Pe această bază și, mai cu seamă, 
datorită amplificării in această lună a activității industriale 
în toate întreprinderile, se estimează ca pîna la aniversarea 
semicentenarului partidului să se obțină în județ o produc
ție industrială suplimentară de peste 100 milioane lei. De 
altfel, o ilustrare a creșterii ritmurilor industriale, este 
și faptul că in primul trimestru, în județul Hunedoara s-a 
realizat, comparativ cu trimestrul întii din ultimul an al 
cincinalului trecut, un volum de producție industrială mai 
mare cu 425 milioane lei, în condițiile sporirii producti
vității muncii cu 8,1 la sută.

Garanții de mare certitudine pentru depășirea considera
bilă a angajamentelor există și în ce privește producția fi
zică, mai cu seamă la produsele de importanță vitală pen
tru economia națională. In acest sens se remarcă în mod 
deosebit realizarea în cadrul Centralei cărbunelui Petroșani, 
de la începutul anului și pînă acum, a unei producții nete 
de cărbune de peste 40 000 tone. Tot în sectorul minier al 
județului sint de consemnat depășiri de aproape 2000 tone 
fier în minereu marfă la minele din Poiana Rusca, precum 
și însemnate cantități de metale neferoase în concentrate 
la unitățile aparținătoare Centralei minereurilor neferoase 
Deva.

Desigur, siderurgiștii hunedoreni continuă să-și aducă o 
contribuție deosebită la pregătirea bilanțului dedicat semi
centenarului partidului. La Hunedoara s-au acumulat pînă 
acum peste plan mai bine de 1000 tone cocs, aproape 7000 
tone fontă, 10 000 tone oțel și 2600 tone laminate.

Cu importante realizări se prezintă și colectivele din ra
murile chimică, forestieră, materiale de construcții și in
dustria locală, care au produs pînă acum peste prevederi 
4 600 mc bușteni, cherestea și lemn de mină, 3 500 mc pre
fabricate din beton, 40 tone produse din mase plastice și 
alte produse.

In atmosfera de intensă emulație creatoare ce domină in 
aceste zile activitatea tuturor colectivelor din județul Hu
nedoara. ansamblul realizărilor din primele 100 de zile 
de muncă din actualul cincinal, oferă perspective favorabile 
și depline certitudini că in marea întrecere închinată semi
centenarului partidului, industria hunedoreană va dobîndi 
realizări de înalt prestigiu și valoare pentru economia na- 
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Zilele trecute un grup de 
peste 200 de pionieri de la 
școlile generale din munici
piul Petroșani a efectuat o 
interesantă și frumoasă ex
cursie în țară. Organizată de 
Consiliul municipal al pionie- 
nilor, în cadrul acțiunilor de
dicate sărbătoririi semicente
narului P.C.R., excursia „Să 
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patria* 
ne cunoaștem patria'* — a cu
prins în itinerarul său mai 
multe centre și localități cu 
bogate tradiții revoluționare 
(București, Valea Prahovei, 
Brașov ș. a.). Pionierii din 
Valea Jiului au vizitat Mu
zeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din 
România, Muzeul Doftana, 
Cîmpina, Sinaia, Brașov și 
Sibiu. De asemenea, tinerii 
excursioniști au mai vizitat 
Castelul Peleș, Muzeul satu
lui, Grădina zoologică Bă- 
neasa, Muzeul Brukenthal și 
noile cartiere de locuințe din 
localitățile amintite. Această 
excursie a constituit un pri
lej deosebit pentru îmbogă
țirea cunoștințelor acumulate 
în școală și o instructivă ac
țiune pe linie pionierească. Intr-unui din abatajele minei Paroșeni : Se face o „curățenie" înaintea intrării com

binei în acțiune.

Dezvoltarea continuă a producției de 
cărbune — premisă pentru sporirea 

potențialului energetic al țării

(în pagina]
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Plecarea din Capitală 
a delegației P. C. R. 
la Congresul al X-lea 

al P. C. Bulgar
Luni la amiază a plecat la 

Sofia delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care 
va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar.

Din delegație fac parte to
varășii Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean-Constanța al 
P.C.R., și Nicolae Blejan, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Popu
lară Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salu
tată de tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Va
sile Vlad și Ion Circci, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.. de ac
tiviști de partid.

Au fost de față Borislav Kon
stantinov, însărcinatul cu afa

ceri ad-interim al Republicii 
Populare Bulgaria la București* 
și membri ai ambasadei.

★

In aceiași zi, delegația a so
sit la Sofia. La aeroport, au 
venit in întîmpinare Pencio 
Kubadinski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul con
strucțiilor și arhitecturii. An
gliei Țanev, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B. Mari Ivanov, membru 
al C.C. al P.C.B., ministrul con
strucțiilor de mașini. Constan
tin Atanasov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.B.. Spas 
Gospodov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

Au fost prezenți Nicolae Ble
jan, ambasadorul României la 
Sofia, membri ai ambasadei și 
ai agenției economice române.

Luni după-amiază, delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Pană, a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui Gheorghi 
Dimitrov.

(Agerpres)

Continuă acțiunile gospodărești 
în orașul Petrila

In cadrul acțiunii gospodă
rești și de înfrumusețare care 
a avut loc zilele trecute în 
cartierele orașului Petrila 
s-au plantat 800 bucăți de 
arbori și arbuști, a fost să
pată și însămînțată cu iarbă 
o suprafață de 5 000 mp, s-au 
reparat 30 000 mp străzi și 
trotuare, peste care s-a aș
ternut savură, s-au transpor
tat și nivelat 1 000 mc pă- 
mînt. La aceste acțiuni co
ordonate de Consiliul popu

lar ’al orașului Petrila au 
participat peste 6 000 de ce
tățeni. In prezent se lucrea
ză la zugrăvirea fațadelor de 
la clădiri, repararea asfaltu
lui de pe strada Republicii 
și construirea unui trotuar 
lung de 1 000 metri (în Lo- 
nea).

In toate cartierele orașu
lui continuă lucrările de strîn- 
gere a gunoaielor, săparea 
grădinilor, spoirea pomilor și 
alinierea gardurilor.

Cu microfonul „Oameni
printre salariați și fapte"

Un titlu cu rezonanțe po
etice, care nu-mi aparține 
insă, fiind emblema expozi
ției organizate de copiii din 
cercul de arte plastice al 
clubului sindicatelor din Lu- 
peni.

După o perioadă de oare
care stagnare în acest dome
niu al artelor frumoase, cu 
tradiții bine statornicite in 
orașul de la poalele Oboro- 
cei, iată un act de cultură, 
care a suscitat pe drept, in
teresul vizitatorilor clubului.

11 copii, intre 10—14 ani, 
prezintă 60 de lucrări de gra
fică și pictură. Deși lucrări
le sint inegale in ceea ce pri
vește execuția tehnică, cu o 
tematică limitată, expozanții 
au reușit să ofere privirilor

Pentru a duce mai departe 
procesul de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, par
tidul pune în centrul activității 
sale dezvoltarea economiei na
ționale, a forțelor de produc
ție — temelie trainică a ridi
cării bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, condiție 
hotărîtoare a asigurării inde- 
pedenței și suveranității de 
stat. Directivele Congresului al 
X-lea al P.C.R. cuprind sarcinile 
și indicatorii de bază ai pro
gresului economic în perspec
tiva acestui deceniu. Așa cum 
se știe, în centrul politicii par
tidului se află preocuparea 
pentru făurirea unei economii 
moderne, a unei industrii pu
ternice și agriculturi avansate, 
bazate pe folosirea largă a 
cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice contemporane, pe 
înalta productivitate a muncii 
sociale, în vederea îmbunătăți
rii continue a nivelului de trai 
al maselor. Continuarea fermă 
a politicii marxist —leniniste 
de industrializare socialistă va 
constitui pivotul progresului 
general al societății. Este cu
noscut faptul că partidul pro
movează înfăptuirea industria
lizării într-o concepție unitară 
și- de lungă perspectivă, por
nind de la condițiile concrete 
ale țării, de la experiența acu
mulată pe plan național și in

ternațional, avînd în vedere 
necesitatea valorificării mai efi
ciente a resurselor naturale. 
Cărbunele constituie una din 
marile resurse ale țării. In fău
rirea unei economii moderne, 
dezvoltate armonios, o impor
tanță esențială o are creșterea 
susținută a bazei energetice și 
a producției de energie electrică. 
Considerînd potențialul energe
tic ca o parte constitutivă deo
sebit de importantă a patri
moniului național, partidul 
comunist a stabilit cu clarita
te, încă de la Conferința Na
țională din octombrie 1945 sar
cina dezvoltării energeticii și 
electrificării țării ca punct de 
plecare pentru întreaga operă 
de ridicare economică a Româ
niei. Succesele obținute în 
înfăptuirea acestui obiectiv 
fundamental al construcției 
noastre economice demonstrea
ză cu putere, clarviziunea poli
ticii partidului, profunzimea 
științifică și îndrăzneala revo
luționară cu care el abordează 
problemele dezvoltării noii 
orînduiri. Dezvoltarea bazei 
energetice a avut și are loc 
în condițiile descoperirii de noi 
resurse carbonifere, intensifică
rii extracției cărbunelui. Pen
tru a asigura participarea în
tr-o proporție sporită a indus
triei carbonifere la acoperirea 
necesarului de energie primară, 
Congresul al IX-lea al P.C.R. a

stabilit un program larg de 
punere în valoare a rezervelor 
de huilă din bazinul Văii Jiului 
și a celor de lignit din Olten 

In ritmul caracteristic de. 
voltării impetuoase și multi 
laterale a întregii economii na
ționale se înscrie și industria 
carboniferă. Bucurîndu-se de un 
sprijin permanent din partea 
conducerii de partid și de stat, 
în cincinalul încheiat, industria 
minieră a primit importante 
investiții. Pe această bază au 
fost deschise noi exploatări mi
niere în municipiul nostru și 
în județul vecin, la Rovinarî 
și Motru. Prin munca însufle
țită a minerilor și urmare a 
acestui vast program de dez
voltare, în anii cincinalului 
recent încheiat extracția de căr
bune aproape s-a dublat, spo
rind de la 12 094 700 tone, în 
.1965, la 22 835 200 tone, în 1970. 
Aceste rezultate au fost obținu
te în condițiile creării premi
selor pentru realizarea unui 
ritm mai ridicat de creștere 
a producției de cărbune în 
actualul cincinal. Așa cum se 
subliniază în Comunicatul cu 
privire ]a îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste Ro
mânia în perioada 1966—1970, în 
industria cărbunelui s-a dezvol
tat îndeosebi extracția lignitu-

(Continuare în pag. a 3 a)

Clubul din Vulcan, în co
laborare cu exploatarea mi
nieră din oraș, organizează 
astăzi la ora 18 o inedită ac
tivitate culturală : „Cu micro
fonul printre salariați despre 
ce spun datele oferite de sta
tistică referitor la formarea 
bugetului de familie și la 
creșterea puterii economice a 
familiei", Această interesantă 
seară de la clubul din Vulcan 
va fi agrementată și de pro
gramul brigăzii artistice de 
agitație.

Un grup de 40 de pionieri 
de la Școala generală nr. 4 
Vulcan a plecat în expediția 
pionierească „Oameni și fap
te", pe traseul Tg. Jiu, Rîm- 
nicu Vîlcea, Doftana, Bucu
rești, Brașov, Sibiu, Deva. 
Excursioniștii vor vizita o- 
biective industriale, monu
mente istorice, colțuri turis
tice de mare interes, între- 
ținîndu-se cu activiști de 
partid, oameni de cultură și 
artă etc., asupra celor vă
zute.
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Copiii intimpină primăvara"
cele mai bune creații ale lor, 
majoritatea inedite, unii din
tre micii artiști amatori fiind 
la prima manifestare publi
că.

Expoziția poate fi consem
nată ca un succes. Și dacă 
unele tablouri nu depășesc o 
anumită manieră școlărească, 
didacticistă, aceasta nu face 
decit să evidențieze mai mult 
realele succese ale majori
tății celorlalte.

In acest sens se 
printr-o prezență 
gravurile, lucrările

impun, 
vibrantă, 
monotip,

in acuarelă, ulei și cerapas- 
tel ale fraților Vasile și Ion 
Căilă. In special Vasile Că
ită vădește un talent robust, 
in plină afirmare cu un real 
simț componistic și fante
zie in folosirea motivelor de 
inspirație, prin stilizări iz
butite și o notabilă econo
mie a mijloacelor grafice. Că
utările sale artistice sint po
livalente, fapt atestat de pre
zența sa in expoziție cu nu 
mai puțin de 5 gravuri, 3 
peisaje in monotip, 2 acua
rele și un tablou in ulei.

Se pare insă că viitorul ar
tei sale va avea mai mult 
de ciștigat în grafică.

Frumoase calități de colo- 
riști și de corecți execu- 
tanți in tehnica monotipu
lui trădează Sorin Anghe- 
luș și Ionel Culca, tablou
rile lor fiind 
brațe, trădind 
ochi format in 
unghiurilor de

Veleități de bun desenator 
vădește I. Mischek in lucra
rea „Livadă cu pomi", iar 
Iliuț Berar se remarcă prin

bine echili- 
sensibilitate, 

abordarea 
perspectivă.

două gravuri cu subiect is
toric.

O bună impresie lasă și 
Emil Wilk. Dacă in acuare
lă se vădește încă la 
put do drum, micul 
amator se impune cu 
ferm desen in cărbune și un 
peisaj monotip.

Reale calității artistice do
vedesc și ceilalți expozanți. 
Ceea ce li se cere însă tu
turor este o mai mare în
drăzneală in abordarea te
melor și folosirea culorilor, 
părăsirea metodei de „copi
ere" a unor mari artiști, fie
care căutind să-și găsească 
drumul și stilul propriu, 
printr-o formă cit mai origi
nală.

înce- 
artist 

un

Irimic STRAUȚ

In meci derby, 
Minerul Lupeni 

și Știința 
Petroșani 

și-au împărțit 
punctele

Jiul Petroșani 
nu s-a întrebuin

țat cu 1. 1'. 
Hagluuds(Suedia)

| •

L

Rugbiștii de la Ști
ința — superiori co
legilor de la Agro
nomia Cluj
La handbal feminin, 
Jiul Petroșani a tre
cut ușor de Voința 
Sighișoara
Gimnaști de la 
Școala sportivă Pe
troșani — medaliați 
la București
Campioană munici
pală la popice 
Jiul Petrila

ce —-

In ultimii 20 de ani, Slo
vacia a trecut printr-un 
proces rapid și multila

teral de dezvoltare economică 
și socială. Atit în ceea ce pri
vește crearea venitului națio
nal, cit și în privința produc
ției și consumului pe cap de 

înnoiri

ducției și de ridicare a nive
lului de trai al populației. 
Economia Slovaciei, parte com
ponentă a economiei cehoslo
vace unice, se va orienta în 
viitor, in primul rînd spre dez
voltarea industriei prelucrătoa
re. Concomitent, ea va contri

E
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locuitor, Slovacia a atins un 
nivel apropiat de cel al țârilor 
industriale dezvoltate.

Și in actualul plan cincinal, 
politica economică va fi orien
tată, în primul rînd, spre ex
ploatarea intensivă a resur
selor productive și materiale 
existente, spre creșterea efi
cienței capacităților de pro
ducție și a bazei energetice. 
Realizarea acestor planuri im
pune o serie de schimbări in 
structura producției, o mai bu
nă valorificare a descoperiri
lor științei și tehnicii și o mai 
largă aplicare a acelor factori 
caro nu necesită investiții ca
pitale.

Creșterea productivității mun
cii in perioada 1971—1975 va 
reprezenta în Slovacia prin
cipala sursă de sporire a pro

bui la realizarea practică a 
programului de specializare și 
concentrare a producției, ela
borat pentru întreaga econo
mie națională cehoslovacă.

Noul plan cincinal, a cărui 
realizare a început în acest 
an, deschide in fața Slovaciei 
perspectiva unei continue dez
voltări economice. Venitul so
cial va crește in acest cincinal, 
în medie, cu 7. la sută anual, 
în timp ce produsul social va 
spori anual cu circa 6,9 la 
sută. Din această creștere pe 
țară, Slovacia va realiza aproa
pe 40 la sută. O atenție deo
sebită se va acorda dezvoltării

E. IONESCU 
Corespondent Agerpres la Praga

(Continuare în pag. a 3-a)
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„Remiza" în derbyul de Ea Lupeni
Prim i secvență dc efect: mi

nutul Ul. O minge șutată de 
Mitu în mina lui Bitea, în 
careu, .centralul" Octavian 
Comșa lasă jocul sâ curgă, tu
șierul Gheorghe Vitan semna
lizează insistent și — 11 me
tri pentru gazde. Un stadion 
întreg aplaudă victoria Mineru
lui Cotroază își ia elan, se re
pede spre minge, un coleg al 
său intră în careu și arbitrul 
oprește o clipă executarea lo
viturii. Moment psihologic pen
tru Cotroază ? Poate. El șutea
ză ca un diletant la doi metri 
pe lingă poarta apărată de 
Berindei. Victoria Minerului e 
ratată. Studenții se felicită. Lo
calnicii sînt buimăciți. Specta
torii adresează cuvinte nepotri
vite la adresa favoriților lor. 
Nu era cazul. Au ratat penal- 
liuri și jucători celebri.

A doua secvență de efect: 
M invitai 85. Știr „cochetează* 
cu o minge la mijlocul tere
nului, i-o trimite lui Făgaș, a- 
cesta centrează impecabil, Tis
mănaru țîșnește pe lingă Bur- 
nrtc și înscrie din apropiere. 
Un stadion întreg privește con
sternat victoria Științei. Studen
ții se felicită. Localnicii sînt 
buimăciți. ..Centralul" Octavian 
Comșa se îndreaptă spre cen
tru, tușierul Florian Voiculescu 
semnalizează insistent și golul 
e anulat. De-alc arbitrilor...

In acest minut se petrece o 
altă secvență de efect (nega
tiv). Făgaș nu-și poate stăpîni 
nci vii, ca de atîtea ori, se re

/

Atmosferă...
Zi de primăvară, cu soare 

mult la Lupeni. Aproape 3 000 
de spectatori nu venit In me
ciul Minerul — Știința. Ga
zonul — ca-n palmă, pistele 
de zgură roșie — frumos tra
sate, cu îndemnuri „HAIDE 
MINERUL" și ospitalierul 
„BINE AȚI VENIT*! Recla
me viu colorate, înșiruite pe 
marginea terenului, o tabelă 
de marcaj nouă, tribunele 
reparate. împrejmuirile vop
site — toate dau ambianță 
celui mai cochet stadion din 
Valea Jiului la această oră. 
Prin eforturile conjugate ale 
minei — in mod deosebit ale 
conducerii exploatării —, ale 
localnicilor — care au efec
tuat mii de ore de muncă 
patriotică —, ale diriguitori
lor sportului din oraș, Lu- 
peniul se poate minări azi 
cu •> agreabilă bază sportivă.

Intr-un colț de tribună, 
fanfara clubului muncitoresc 
din localitate intonează cin-

Rezultatele concursului 
PRONOSPORT

nr. 16 din 18 aprilie 1971
I. Bologna — Roma 0—0 X

2. Cagliari — Catania 1—1 X

3. Juventus — Internationale 1—1 X

4. Lazio — Fiorentina 0—0 X

5. Milan — Torino I—0 1

6. Sampdoria — Foggia 2—0 1

7. Varese — Lanerossi 0—0 X

8. Verona — Napoli 0—2 2
9. C.F.R. Pașcani — Progresul Brăila 4—2 1

11). S.N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 0—0 X

11. Ceahlăul — A.S. Armata Tg. M. 2—1 1

12. Gloria Bistrița — C.S.M. Sibiu 1—0 1

13. Gaz Metan — Minerul Anina 1—0 1

POPICE

Jiul Petrila — 
campioană municipală
O dată cu disputarea meciu

lui restanță dintre echipele Mi
nerul Petroșani și Mine
rul Vulcan, din 14—15 a- 
priJie a.c., a luat sfîrșit campio
natul municipal de popice, e- 
diția 1970—1971. rezervat echi
pelor de categoria I. După ce 
in prima zi gazdele aveau un 
avans de 29 popice, în ziua a

1. Jiul Petrila
2. Minerul Vulcan
3. Minerul Petroșani
4. Parîngul Lonea 

pede la tușierul .cu pricina" 
și-i rupe fanionul. Urmarea: 
este eliminat de pe teren. Cui 
a ajutat necugetarea ? Va su
feri, probabil, și el și echipa.

Ce a fost în celelalte 88 mi
nute de joc? Dominare insis
tentă dar sterilă a gazdelor, 
apărare supranumerică, hotărî- 
tă și calmă a oaspeților, bune 
ocazii de gol ratate de Mitu, 
Prccup, Lucuța și Cotroază, 
intervenții excelente ale porta
rului Bcrindei, evidențierea u- 
nei speranțe locale — funda
șul central Aruncuteanu. în 
vîrstă de numai 18 ani.

In ansamblul său, meciul a 
fost așa cum era de așteptat : 
dîrz, dinamic, dominat de mi
ză, jucătorii dominați de cris
pare. Gazdele au început bine 
din primul minut, hotărîte să 
tranșeze cît mai repede soarta 
partidei în favoarea lor. In mi
nutul 11 Moldovan ratează din 
apropiere. Este rîndul lui Lu
cuța și Aruncuteanu să-1 în
trebuințeze pe Berindei, mingea 
șutată de ultimul ștergînd bara 
transversală a porții Științei. 
Sînt momente de dominare in
sistentă a gazdelor dar oaspe
ții se apără calm, cu 5 jucă
tori, al treilea mijlocaș — Bî- 
tea — întărind zidul din fața 
lui Bcrindei. Știința acționează 
mai mult și mai bine la mij
locul terenului, unde doi jucă
tori excelent dotați — Știr și 
Grizea — calmează jocul, pa
sează foarte bine pe jos, vin 
și ei în ajutorul apărării, în 

tece populare și marșuri pa
triotice, iar la stafia de am
plificare, instalată la stadion, 
se anunță formațiile ce vor 
evolua pe teren — cu amă
nunte asupra unor jucători 
—, se prezintă arbitrii intil- 
nirii, se face apel la sporti
vitate și obiectivitate. Iar 
spectatorii sînt mai rezervați 
ca altădată, dar totuși en
tuziaști, își încurajează echi
pa favorită, nu-i mai trimit 
aiurea pe adversari, deși la 
începutul partidei s-au agi
tat citeva sticle răzlețe.

Zi de primăvară, cu soare 
mult la Lupeni. Un stadion 
cochet, cu un gazon excelent, 
un public numeros și entu
ziast, două echipe bune care 
și-au apărat șansele cu din
ții, dar sportiv, după cum 
sportiv a fost și publicul spec
tator.

Aceasta a fost atmosfera 
la derbyul de fotbal de la 
Lupeni, atmosferă pe care ar 
putea-o copia și alții.

_______________ 7

2-a oaspeții au recuperat di
ferența și au obținui chiar vic
toria, cu 4 644 p.d. )a 4 640 p.d. 
Cei mai buni au fost Ion Scor- 
țea — 800 p.d., Gheorghe Albu 
— 779 p.d. de la gazde, Marin 
Dogaru — 808 p.d., Laurențiu 
Micloș — 810 p.d. de la oaspeți.

Iată clasamentul final : 

12 9 0 3 59 873 — 30
12 6 0 6 58 138 — 24
12 6 0 6 57 55) — 24
12 3 0 9 56 809 — 18

timp ce în față răbufnesc ra
reori, dar fără forță, Ioncscu, 
Tismănaru și Făgaș. Minerul 
continuă să domine, obține 7 
cornere (Știința nici unul), mai 
încearcă poarta prin Burnetc, 
Precup și Mitu, iar Bcrindei 
culege salvator o minge de pe 
capul lui Cotroază, cu o frac
țiune dc secundă înainte ca a- 
ccsta să-i imprime direcția gol. 
Scor alb la pauză, deși Mine
rul a șutat de opt ori pe spațiul 
porții lui Berindei, iar studen
ții au trimis o singură dată 
mingea pe lîngă poarta Iui 
Șarpe.

La reluare, tot gazdele au 
inițiativa. In minutul 50, Bitea 
greșește o intercepție, Mitu șu- 
tează dc pe dreapta, se pro
duce o îmbulzeală în fața por
ții oaspeților, tot Mitu trimite 
periculos cu capul, Tudor res
pinge și Moldovan .înlătură pe
ricolul", șutînd peste poartă. O 
acțiune mai periculoasă a lui 
Făgaș se consumă peste două 
minute, dai- Prccup acordă pri
mul corner pentru Știința. In 
minutul 55, Grizea șutează fără 
speranță, mult peste poarta lui 
Șarpe, iar Cotroază îi permite 
lui Berindei să se evidențieze 
din nou în minutele 57 și 59. 
Lucuța cedează locul lui Ccte- 
raș, Bitea primește avertisment 
pentru o minge trimisă în tri
bună, iese și Grizea de la Ști-* 
ința și intră Zăvălaș — pentru 
a menține forța apărării — și 
astfel jocul nu are istoric. In 
minutul 75, Făgaș are o mare
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Jiul Petroșani s-a antrenat • ••
Ne gîndeam, inițial, să in

titulăm însemnările pe margi
nea meciului internațional, d:$- 
putat duminică dimineața de 
Jiul, la Petroșani, în compania 
formației suedeze I. F. Haglunds 
din Malmo, în așa fel îneît să 
reiasă, de la prima vedere (da
că bineînțeles, tipografii ne-ar 
fi ajutat, culegînd titlul cu li
tere de-o șchioapă) scorul fi
nal : 6—I. Ne-am răzgîndit. Am 
fi creat celor care nu s-au depla
sat, nici cel puțin din pură 
curiozitate pînă la stadionul 
Jiul, pe de o parte o falsă im
presie despre fotbalul practicat 
actualmente în țara vicecampi- 
onilor lumii din 1958 (care, pro
babil. încă păstrează în amin
tire frumoase imagini despre 
echipa lui Hamrin, Sixnmonsonn 
Gustafson ori Skocklung) și, 
pe de altă parte, o altă falsă 
impresie despre jocul atît de 
eficient a) Jiului, tocmai acum 
cînd, într-adevăr, așa ar trebui 
să fie... De ce ? Pentru că me
ciul de fotbal la care am asis
tat. deși a fost presărat, pe 
parcurs, cu momente de adevă
rată incantație (e și firesc, lu- 
înd din primele minute cunoș
tință de naivitatea și sumarele 
aptitudini înspre sportul-rege 
ale oaspeților, jiuliștii, începînd 

ocazie, dar nu insistă și Am- 
bruș respinge balonul. 1 oeal- 
nicii forțează victoria, majo
rează numărul cornerelor la 13, 
Mitu și Prccup șutează puter
nic și cu adresă, insă Bcrin
dei nu poate fi bătut.

Așa a fost derbyul de la Lu
peni. O luptă acerbă pentru 
puncte. O luptă coni.nuă a îna
intării viguroase dar dezorien
tate a gazdelor, cu apărarea 
sobră, atentă și calmă a oas
peților. După dominarea local
nicilor și a ocaziilor de gol a- 
vute, ci meritau victoria. Dar 
nici studenții nu meritau să 
piardă după modul cum s-au 
apărat și cum au evoluat la 
mijlocul terenului, iar, în ul
timă instanță, fotbalul se joacă 
pe goluri înscrise, nu pe ocazii 
de gol create. înaintașii Mine
rului s-au complicat în combi
nații, s-au angrenat în luptă 
cu apărătorii solizi ai Știin
ței, au căutat prea mult pozi
ția ideală de șut pe, care nu 
au găsit-o prin pădurea de pi
cioare ale adversarilor. Apăra
rea gazdelor n-a fost solicitată 
prea mult, dai- a ieșit totuși 
în evidență tînărul Aruncutea
nu. La Știința, repetăm, apăra
rea a fost de netrecut, halfia 
a jucat calm și lucid, iar îna
intarea a trăit numai prin Tis
mănaru. Un punct pierdut a- 
casă de Minerul și unul cîști- 
gat în deplasare de Știința poa
te însemna foarte mult în lupta 
pentru cîștigarea seriei, luptă 
aspră în care sînt angrenate, 

cu M. Popescu și terminînd cu 
Naidin, au încercat sâ uite că 
fotbalul e un joc colectiv, strâ- 
duindu-se, care mai de care, 
să-și etaleze „virtuozitatea* 
tehnică) n-a fost o partidă de 
fotbal asemănătoare celor cu 
care ne obișnuisem, încleștată, 
între echipe de forțe senșibi) 
egale, a fost, pur și simplu, .o 
parodie, ca o întîlnire în ..fa
milie* dintre prima echipă a 
Jiului și cea de... juniori. Și, 
în atari condiții, cînd ne aștep
tam să asistăm la înscrierea 
unor goluri de ingenioasă „lu
crătură", nu ne-a surprins de 
loc apostrofările cu care-au pri
mit spectatorii unele ratări in
credibile (în min. 35, de exem
plu, Ion Constantin „fură* o 
minge mijlocașului stîng oaspe
te, driblează tot, ajunge de u- 
nul singur în fața portarului, 
îl Iasă și pe acesta în urmă și 
trimite balonul să... mîn- 
gîie bara și să se pre
lingă afară ; în min. 40 Libardi, 
la fel, singur cu portarul, tra
ge... ea la rugbi !!). Am notat, 
totuși, minutele și împrejură
rile în care s-au înscris cele 
7 goluri. Să le trecem în evi
dență :

Min. 4 : 1—0. Libardi pleacă 
singur, de la centru, în „recu- 

cu șanse ceva mai mari. Vul
turii Textila Lugoj și C.F.R. 
Caransebeș.

In meciul-derby pe care l-am 
urmărit la Lupeni i-am remar
cat pe Aruncuteanu, Mitu, Lu
cuța și Prccup de la gazde, pe 
Berindei, Tudor, Izvernaru, Știr. 
Tismănaru de la oaspeți. De 
subliniat curajul antrenorului 
Gheorghe Irimic de a-i trimite 
într-un asemenea meci cu mi
ză pe doi proaspăt legitimați 
— Ioncscu și Grizea. Dar ris
cul nu i-a dăunat. Ioncscu 
a jucat șters. n.fi.nd încă i. s 
la punct cu pregătirea, iar Gri
zea — ace’ași jucător tehnic 
pe care-1 știm —, din dorința 
de a evolua cît mai bine în 
fața foștilor coechipieri și a 
spectatorilor care l-au aplau
dat de atîtea ori, a greșit multe 
pase, adresate cu seninătate ad
versarilor. Cu un plus de pre
gătire, cei doi ex-jiuliști vor fi 
de un real folos Științei.

Arbitrul Octavian Comșa din 
Craiova, ajutat slab de colegii 
săi de linie Gheorghe Vitan și 
Florian Voiculescu, a condus ur
mătoarele echipe : MINERUL : 
Șarpe — Ambruș. Aruncuteanu, 
Burnete. Polgar — Szilagy, Prc
cup — Mitu, Cotroază, Lucuța 
(Ceteraș min. 65), Moldovan 
(Burdaeiu min. 83). ȘTIINȚA : 
Berindei — Botoș, Izvernaru, 
Tudor, Dobrescu — Bitea, Știr, 
Grizea (Zăvălaș min. 75) — Tis
mănaru. Ionescu. Făgaș.

Dumitru GHEONEA 

noaștere" și înscrie fără dificul
tate.

Min. 25: 2—0. Tot Libardi, 
în același stil, își pierde pe 
drum cîțiva adversari șj pre
feră, din situație favorabilă, 
să-i trezească pofta de joc co
echipierului său Ion Constantin, 
pasîndu-i acestuia în careul 
mic. Șut — gol !

Min. 44 : 3—0. Naidin dema
rează, vine, vine, vine... „calcă 
totul în picioare*, vorba poe
tului, și-] „forțează* pe Ion 
Constantin să exploateze o nouă 
ocazie excelentă. Acesta nu e- 
zită...

Min. 45. 4—0. Dodu preferă 
să nu sc vîre în îmbulzeala de 
la -roata norocului* și expedi
ază, de la 25 de metri, o „ghiu
lea" care umflă plasa suedezu
lui...

După o pauză prelungită, c- 
chipele reapar, spectatorii spe- 
rînd, firesc, că vor mai primi 
o „porție" de încă cel puțin 
patru goluri, solicită favoriților 
lor să-și arate mai pregnant 
destoinicia și, imediat, Perones- 
cu, nenorocos. semnează din 
apropiere, a doua... bară. După 
cinci minute, antrenorul V. Tîl- 
maciu cheamă pe marginea te-

handbal rară drepf dc apel
Se pare că elevele antrenoru

lui Eugen Bartha abordează ac
tualul sezon competițional cu 
o sporită încredere în propriile 
forțe, decise să-și satisfacă pe 
deplin spectatorii, cu jocuri bu
ne și rezultate pe măsură. In- 
tilnjrea cu handbalistele de la 
Voința Sighișoara, cu excepția 
primului sfert de oră, oarecum 
echilibrat, a fost controlată de 
o manieră categorică de fetele 
noastre, care au condus de mai 
multe ori la o diferență de 5 
goluri și au pecetlv t scorul fi
nal la aceeași... dir mță de ad
versare. Handbalis le oaspete, 

renului un grup de cinci jiuliști 
(sînt înlocuîți Urmeș, Dodu, 
Caramalis, Stan și Libardi cu, 
Remus Popa, Sandu, Tonca, 
Marincan și Cotormani). Meciul, 
în continuare, poartă aceeași 
amprentă, pe post de „vioara 
întîi* trece Cotormani, care s® 
va dovedi, însă, la fel de ne
norocos ca și Peronescu. Go
lurile următoare ..cad" astfel 1

Min. 60 : 5—0. Peronescu so 
duce, ca un sprinter de rasă, 
pînă-n tușă, centrează și Nai
din se înscrie și el pe lista a- 
utorilor victoriei.

Min. 73 : 6—0. Cotormani sla- 
lomează printre toți apărătorii 
adverși și, probabil pentru că 
mai înainte cu cîteva minute 
ratase și după driblarea por
tarului, îl servește pe Ion Con
stantin. care, înscriind. pune 
punct final golurilor echipei 
sale.

Min. 75 : 6—1. Olov Ostberg 
dă „golul de onoare" al oaspe
ților, de aproape.

Jiul a început meciul cu i 
Stan — M. Popescu, Georgevici, 
Ștoker, Caramalis — Urmeș, 
Dodu — Peronescu, Liban!’ 
Ion Constantin, Naidin.

V. TEODORESCU 

spre deosebi c de alte ocazii, 
au evoluat la Petroșani de la 
început fără veleități de pre
zumtive victorioase, s-au con
solat repede cu gîndul că nu 
pot spera mai mult decît o 
înfrîngere la diferență mică, au 
înscris, în special în repriza se
cundă, doar în momentele, 
scurte, de lîncezeală în joc pe 
care și le-au permis gazdele 
(momente care au scos la iveală 
și anumite deficiențe de ordin 
tactic în jocul echipei petroșă- 
nene). Din echipa gazdă (în ca
re s-a operat pe tot parcursul 
meciului o singură schimbare : 
Tamazi în locul lui Nicolcîcu), 
de la început se detașează, pe 
fondul unor .dantelării" de fină 
construcție, jocul eficace, sim
plu, cu „aviz" direct Ia plasa 
portâriței din Sighișoara, prac
ticat în special de Mia Costea, 
în revenire, se pare, la forma 
excelentă de altădată, Maria 
Gliiță și Ana Maier. Treptat, 
acestora li se alătură din ce 
în ce mai ..înfiptă", mai in
sistentă și cu mai multă clar
viziune pe semicerc, Sanda Ne
meș, care se va dovedi, ulte
rior, pînă în final, principala 
coautoare a tuturor golurilor 
echipei locale (și autoare a go
lului purtînd numărul 11).

In prima repriză, după cum 
afirmam Ia începutul acestor 
rînduri, gazdele nu se mobili
zează total, se „încălzesc" greu, 
astfel îneît jocul e echilibrat, 
scorul alternează, nu sînt for
țate porțile și detașarea la 3 
goluri diferență survine abia în 
final cînd înscriu, consecutiv, 
Costea, Maier și Nicolescu, ca 
urmare a unor atacuri mult 
mai ingenios ca pînă atunci 
„clădite*. La 7—4, scor la care 
se anunță pauza și avîndu-se 
în vedere faptul că oaspetele 
au fost nevoite să depună „ar-

RUGBI

Victorie comodă a Științei
lntîlnire;. de rugbi disputată 

duminică dimineața pe sta
dionul din Petroșani a pus 
față în față pe Știința Pe
troșani și Agronomia Cluj. 
Dorința de revanșă a pe- 
troșănenilor, în urma catego
ricei înfrîngeri (3—14) suferite 
în toamnă Ja Cluj, completata 
cu atuul terenului propriu erau 
argumente ce pledau pentru 
victoria lor.

Intr-adevăr, după 80 de mi
nute de joc, Știința Petroșani 
a obținut victoria cu scorul de 
12—3 (6—0) după un joc în ca
re a dominat cu autoritate timp 
de 75 de minute. Clujenii s-au 
deplasat la Petroșani cu numai 
15. jucători, ceea ce nu le-a 
permis nici o schimbare în mo
mentele în care acest lucru se 
impunea.

Gazdele pun stăpînire pe joc 
din primele minute, instalîn- 
du-se cu autoritate în jumăta
tea de teren a oaspeților, joa
că bine balonul la mînă, ceea 
ce constituie o surpriză plăcu
tă pentru spectatori. Aveam la 
un moment dat impresia că 
asistăm la o demonstrație de 
rugbi similară aceleia televiza
te în urmă cu o săptămină. Ca 
rezultat ăl jocului lor specta
culos. „cad" și primele trei 
puncte pentru gazde. După o 
spectaculoasă acțiune a lui 
Dinu, stopată în ultimă instan
ței de clujeni (min. 10), Fălcu- 
șanu realizează o splendidă lo
vitură de picior căzută, din po
ziție laterală de la o distanță 
de circa 35 metri. Știința joa
că în continuare relaxat, evită 
aruncarea balonului în tușă, 
inițiază numeroase acțiuni pe 
înaintare și linia de trei sfer
turi. In min. 28 o grămadă la 
5 metri de buturile oaspeților 
dă prilejul petroșănenilor să 
cîștige balonul, Iacob scoate, îl 

mele", fără pretenții, echipa 
gazdă se anunță ca virtuală câș
tigătoare. Și, într-adevăr, la re
luare sighișorencele, cu elan 
„potolit" la „focul" dezlănțuit 
al handbalistelor din Petroșani, 
nu mai au putința necesară de 
a se opune unor prime două 
goluri (autoare-fanteziste — 
Mia Costea și Eva Ionescu), 
care cântăresc enorm în balan
ța victoriei finale. După 9—4 
și pînă în final, oaspetele au 
doar două „zvîcniri*, concreti
zate pe tabela de marcaj (hai, 
că ne-a luat gura pe dinainte, 
chiar nu se poate instala, pe 
frumoasa nouă bază dc hand
bal pe’.roșăneană, o instalație 
de anunțare a scorului, nu de 
altceva dar... trecătorii de pe 
stradă de unde să știe cum 
evoluează scorul partidelor ?) 
prin goluri, urmări, repetăm, 
ale unor căderi de joc de ca
re-au dat dovadă handbalistele 
profesorului Eugen Bartha. Sco
rul final, fixat la 14—9 în a- 
celași minut de Maier și de ju- 
cătoarea Bădescu din Sighișoa
ra, reflectă just raportul de 
forțe existent în teren, eviden
țiază virtuțile handbalistelor 
din Petroșani care au știut să 
tranșeze în favoarea lor o par
tidă ce se anunța disputată, e- 
chilibrată.

Arbitrul Iordache Mihăilescn 
— Craiova — a condus o parti
dă ușoară, cu destulă compe
tență. Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Mia Costea 
(6). Maier (3) pentru Jiu), Bă- 
descu (3) și Biro (3) pentru 
Voința Sighișoara.

Echipa JIUL a evoluat în ur
mătoarea componență: Alice 
Tudor — Eva Ionescu, Mia Cos
tea, Maria Ghițâ, Ana Maier, 
Sanda Nemeș, Georgeta Nico
lescu (Tamazi).

V. T.

deschide pe proaspătul internal 
țional A—Bărgăunaș, care, din 
poziție favorabilă, trimite balo
nul printre buturile adverse. 
Peste numai două minute la- 
cob expediază balonul în bu
tul transversal dintr-o poziție 
similară. In ultimele minute ale 
reprizei. încheiate cu scorul de 
6—0 pentru gazde, clujenii ră- 
mîn în 14 oameni în urma ac
cidentării lui Matei.

Partea a doua a întîlnirii de
butează cu o mare ratare a 
lui Iacob (min. 43). Scorul este 
majorat la 9—0 de către A ile
nei (min. 47). printr-un splen
did eseu. Transformarea este ra
tată de către Iacob. In continuare 
gazdele domină cu autoritate 
dar irosesc numeroase acțiuni 
care puteau duce la majorarea 
scorului. In min. 53 Fălcușanu 
(cel mai bun de pe teren) tran
sformă magistral o lovitură de 
pedeapsă din poziție dificilă i 
Știința 12 — Agronomia 0. Ur
mătorul sfert de oră aparține 
tot rugbiștilor din Petroșani, 
dar nici una din acțiunile lor 
nu este materializată datorită 
greșelilor sau intervențiilor de
cise ale clujenilor. In minutul 
75 oaspeții inițiază prima ac
țiune. nai periculoasă, stouată 
în ultimă instanță. In același 
minut însă. Tanusevici prontă 
de neatenția gazdelor și culcă 
balonul în terenul de țintă ad
vers, reducînd din handicap) 
Știința 12 — Agronomia 3. Cu 
acest rezultat se încheie un. meci 
în care Știința a demonstrat 
(cu largul concurs al adversa
rului) certe posibilități de prac
ticare a unui rugbi spectacu
los, la mînă.

A arbitrat excelent ing. Teo
dor Wiling din București.

Nicolae LOBONȚ

Deci titlu) de campioană a 
municipiului Petroșani și 
dreptul de a participa la 
etapele superioare de califi
care pentru promovarea in di
vizia A au revenit echipei Jiul 
Petrila, căreia ii dorim succes 
in viitoarele întreceri.

In campionatul rezervat e- 
cbipelor ce activează în catego

ria a H-a, după 4 etape condu
ce Minerul Aninoasa, eu 12 
puncte, urmată de Viscoza Lu
peni (băieți) și Jiul Petrila (ti
neret). cu cîte 8 puncte fiecare. 
Ultimul loc în clasament este 
ocupat de echipa feminină 
Viscoza Lupeni.

B. STAI CU

„Cupa semicentenarului" j 
la fotbal

ITimp de mai multe zile, 
pe terenul de handbal al

I Școlii generale din Paroșeni, 
s-au desfășurat mai multe in-

I tîlniri de fotbal între secțiileI uzinei, întreceri dotate cu
I„Cupa semicentenarului". Au 

fost întîlniri dîrze, viu dispu-
■ tale, susținute frenetic de

galerii alcătuite din colegii 
celor care evoluau pe teren. 
La sfîrșitul întrecerilor a fost 
întocmit și un clasament ne
oficial care se prezintă astfelt 
I. P.R.A.M. ; II. Reparații 
turbine; III. Reparații elec
trice ; IV. Termo II.

PARIS 19 (Agerpres). — 
Calendarul internațional al 
săptăinînii fotbalistice ce ur
mează, cuprinde numeroase 
partide pentru campionatul 
european inter-țări. Astfel, 
miercuri 21 aprilie se joacă 
meciurile Țara Galilor—Ce
hoslovacia, Anglia — Grecia, 
Elveția — Malta, Irlanda de 
Nord — Cipru și Portuga
lia — Scoția. Sîmbătă și du
minică, in aceiași competiție, 
au loc partidele Ungaria — 
Franța, R.D. Germană — Lu
xemburg și Turcia — R.F. 
a Germaniei.

In turneul preolimpic, se 
va disputa miercuri intilnirca 
dintre selecționatele Elveției 
și Danemarcei.

Dintre jocurile amicale se 
remarcă meciul Iugoslavia — 
România, programat miercuri 
la Novi Sad.

BASCHET : Utilajul Timișoara — 
Știința Petroșani 59—55

Pe terenul Universității din 
Timișoara, intr-o atmosferă plă
cută — pe de o parte vremea 
frumoasă, iar pe de alta nu
mărul mare de spectatori en
tuziaști — s-a desfășurat me
ciul de baschet dintre echipele 
divizionare B — Utilajul dm 
localitate și Știința din Petro
șani. Meciul a fost interesant, 
atît prin evoluția scorului, cît 
și datorită faptului că în teren 
s-au întîlnit două echipe ce o- 
cupă locuri diametral opuse în 
clasament. Știința a luptat pen
tru a obține măcar un punct 
care să-i permită situarea pe 
un loc în partea superioară a 
clasamentului, în vreme ce lo
calnicii le-au dorit cu orice preț 
pe amîndouă, și le-au obținut, 
în tentativa de a evita retrogra
darea.

După tin început mai slab, 
reflectat și de tabela de mar

caj, 31 — 23 pentru Utilajul, 
studenții își revin și în minu
tul 31 egalează. De acum scorul 
este favorabil alternativ am
belor echipe. In ultimele mi
nute, gazdele se desprind în 
învingătoare la două coșuri di
ferență : 59—55. Cîștigînd acest 
joc, timișorenii și-au sporit con
siderabil șansele de a rămine 
in divizia B. De remarcat de
plina sportivitate în care s-a 
consumat partida.

Am reținut evoluția bună a 
jucătorilor Ivanici, Eoldvri și 
Roman de la gazde, Gruber, 
lanoșiga și Bochiș de la oas
peți. A condus foarte bine cu
plul de arbitri Eugen Hotya — 
Gheza Dutka din Oradea.

Etapa viitoare: Știința — 
Constructorul Arad.

Hie C1UNGU 
student
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GIMNASTICĂ Rezultate bune
ale elevilor petroșăneni

In sala de gimnastică a Li
ceului nr. 35 din București 
a avut loc concursul repu
blican al școlilor sportive și 
liceelor cu program de edu
cație fizică, unde s-au între
cut cei mai buni giînnaști — 
băieți și fete — la catego
riile I și a II-a.

Elevii de la Școala spor
tivă Petroșani, pregătiți de 
prof. Eugen Peterfi, au avut 
o comportare bună, cucerind 
trei titluri de campioni re
publicani și alte cîteva lo
curi mulțumitoare în clasa
mentul general al probelor.

Cele trei titluri de ca>up>oni 
republicani la gimnastică pe 
anul 1971 au fost obținute 
de Ileana Demeter — la pa
ralele, cu nota 9,30, Ileana 
Vass — la bîrnă, notată cu 
8,80 (ambele la categoria a 
Il-a) și de Iulian» Mustață 
— la paralele (categoria 
maestre), notată cu 9. La a- 
ceeași categorie — maestre — 
Florica Urs a ocupat locul
II la sol, cu nota 8,90, locul
III la bîrnă, cu 8,20 și locul 
III la sărituri, cu 9,20.

La categoria I băieți, gim
nastul Augustin Baier a o-

cupat locul VII la individual 
compus și lot la individual 
compus, Ileuna Demeter a o- 
cupat locul VIII.

Bilanțul obținu- i ediția 
din acest an a campiona
tului republican de gimnasti
că rezervată elevilor școlilor 
sportive și liceelor cu pro
gram de educație fizică este 
îmbucurător și ne întărește 
încrederea în capacitatea e- 
levilor giînnaști de la Școala, 
sportivă Petroșani, pregătiți 
de către prof. Eugen Peterfi.

S. BÂLOI
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Dezvoltarea continuă a
(Urmare din pag. 1) 

lui la suprafața, care a sporit 
de peste 5 ori față de anul 
U965.

Există o veche zicală care 
glăsuiește câ „mulțumirea prin 
fapte e mulțumire de aur". 
Intr-adevăr minerii Văii Jiu
lui au răspuns prin fapte 
grijii ce o poartă partidul nos
tru dezvoltării acestei impor
tante ramuri a economiei na
ționale. Ei au realizat, cu un 
an mai devreme, sarcina pusă 
de partid încă din I960 de a 
crește productivitatea muncii 
cu 40 la sută în perioada 1960 
—1965. Ej au încheiat cu im
portante rezultate — despre 
care presa a vorbit elogios — 
cincinalul 1965—1970, trecînd 
cu succes la înfăptuirea noului 
cincinal. In anii care au tre
cut s-au făcut eforturi deose
bite pentru mecanizarea muncii 
în subteran. In cincinalul tre
cut s-au făcut primii pași spre 
mecanizarea complexă a ex
tracției de cărbune în minele 
din Valea Jiului. De asemenea, 
în unele mine de lignit lucrea
ză cu succes complexe de me
canizare în abataje. Organizînd 
mai temeinic producția, asigu- 
rînd o aprovizionare ritmică 
a locurilor de muncă, prin 
munca entuziastă și plină de 
abnegație a minerilor care fo-

losesc cu pricepere mecanis
mele, în abatajele mecanizate, 
producția și productivitatea 
muncii au sporit între 50 și 
100 la suta. Există, în prezent, 
create toate condițiile pentru 
a se încheia acțiunea de gene
ralizare a mecanizării complexe 
în industria carboniferă. în 
toate minele care întrunesc 
condițiile corespunzătoare. Par
tidul și statul au făcut și fac 
mari eforturi financiare pentru 
pregătirea cadrelor de meca
nizatori mineri, pentru crearea 
unor condiții cît mai bune de 
muncă și viață în vederea sta
bilizării forței de muncă ne
cesare industriei carbonifere 
în prezent și în perspectivă. 
Extracția de cărbune așa cum 
se prevede în hotărîrile celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului — va trebui să atingă 
un nivel de 36—38 milioane 
tone în anul 1975, ultimul an 
al cincinalului în care am pă
șit. Exploatărilor miniere din 
bazinul nostru le revine sarcina 
de a extrage în fiecare an 
peste o jumătate milion tone 
de cărbune în plus față de rea
lizările anului anterior. Sporul 
de producție prevăzut pentru 
acest cincinal, se va realiza, 
în cea mai mare parte, pe 
scama extracției de lignit din 
exploatări la zi de mare ca-

de cărbune
Documentc de partid și de 

stal prevăd perfecționarea pro
ceselor tehnologice de extracție 
și preparare a cărbunelui, în 
vederea obținerii în cantități 
sporite a unor sortimente su
perioare. In mod deosebit vor 
trebui luate măsuri pentru 
sporirea producției de cărbune 
cocsificabll. Pentru îmbunătă
țirea aprovizionării populației 
cu combustibili solizi și în
locuirea treptată a lemnului 
de foc — destinat unei valo
rificări superioare — se va dez
volta fabricația de brichete 
din cărbune și se vor produce 
în cantități sporite cărbuni 
înnobilați.

De la înalta tribună a Con
gresului al X-lea al P.C.R. prin 
glasul reprezentantului lor, dr. 
ing. Petru Roman, directorul 
general al Centralei Cărbune
lui Petroșani, minerii Văii 
Jiului și-au exprimat adeziunea 
deplină față dc hotărîrile par
tidului socotindu-le ca proprii
le lor hotărîri. Ei s-au anga
jat să îndeplinească exemplar 
sarcinile ce le revin. Se știe 
că între cuvîntul și fapta mi
nerească există o concordan
ță deplină. Acest lucru rezul
tă și din faptul câ sarcinile 
primului trimestru al noului 
cincinal au fost realizate c»

succes. Minerii Văii Jiului au 
dat peste plan în aceste 3 luni 
30 000 dc tone de cărbune. Me
rită să fie subliniat faptul că 
în acest an jubiliar, cînd ani
versăm semicentenarul Parti
dului Comunist Român, colecti
vele de mineri din bazinul 
nostru obțin cei mai ridicați 
indici tchnico-economici din 
cei peste 100 dc ani de cînd 
se extrage cărbunele în aceas
tă depresiune dintre Paring 
și Retezat.

Dezvoltarea intensă, în ritmuri 
înalte a industriei prelucră
toare ridică o serie de pro
bleme privind lărgirea bazei 
proprii de materii prime. Di
rectivele Congresului al X-lea 
stabilesc măsuri pentru iden
tificarea unor noi rezerve :n- 
dustrialc dc țiței, gaze, mine
reuri de fier și neferoase, căr
bune și alte substanțe mine
rale utile, precum și pentru 
darea lor rapidă în exploatare, 
pentru valorificarea din ce în 
ce mai bună a resurselor na
turale. In acest scop sînt pre
văzute și fondurile de inves
tiții necesare.

Fără îndoială că minerii Văii 
Jiului, sub conducerea orga
nizațiilor de partid. își vor fa
ce și de acum înainte cu pri
sosință datoria, răspunzînd prin 
fapte chemărilor conducerii de 
partid și de stat.

Comparafivism
în predarea literaturii române

început de primăvară

Foto! V. ONOIU

MARȚI 20 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — emisiune dc 
actualitate muzicală.

18.30 Toate pinzele sus! — 
emisiune pentru pio
nieri

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul <le seară.
20,00 50 de ani în 50 de e- 

vocări.
20.20 Intermezzo folcloric cu 

Marin Chisăr.
20.30 Seară «le teatru : .Fe

bre" de lloria Lovines- 
cu.

21,50 Muzică ușoară.
22,10 Prim plan : Teodor Toivi 

— inginer proiectant-șef 
la Uzinele „1 Mai" Plo
iești.

22,10 Telejurnalul dc noapte.

RĂSPUNDEM
CITITORILOR

Raportarea constantă a fenomenului literar
• românesc, studiat sistematic, cronologic în 

anii de liceu, la cel universal deschide largi 
punți de înțelegere aprofundată a specifi
cului său în intuirea dinamicii interne dc 
dezvoltare a procesului creației naționale. 

Introducerea cu trei ani în urmă a istoriei 
literaturii universale între disciplinele de stu
diu (deocamdată doar la secția umanistă, cu 
o oră săptămânal. dar figurînd în progra
mele analitice ale anilor viitori cu două ore 
și, probabil, extinderea studiului ei și la 
clasele reale) și-a dovedit din plin rațiunea. 
Ea nu numai că lărgește considerabil ori
zontul de cultura generală, dar, prin con
tactul aprofundat cu capodoperele literaturii 
universale, se dobîndește o înțelegere mai 
largă a literaturii naționale, un simț matur 
de ierarhizare a valorilor literare, un gust 
sporit pentru adevărata literatură, singura 
capabilă să aducă omului îmbogățirea spiri
tuală și afectivă.

Studiul acesta permite surprinderea mo
mentelor de corelație ale literaturii române 
cu cele ale literaturii universale. Nici o li
teratură națională nu s-a dezvoltat în afara 
concertului de determinante mondiale, nici 
literatura română n-a evoluat în afara unor 
legături cu mișcările literare, curentele și 
operele marilor scriitori străini.

Studiind literatura română strîns legată 
de contextul e> firesc european, scriitorii 
noștri vor fi înțeleși mai bine și prețuiți mai 
mult.

Numai privind activitatea marilor croni
cari moldoveni corelată cu ecourile recep
tate din umanismul renascentist european 
vom avea imaginea clară a particularităților < _____ _____

dc dezvoltare a culturii noastre vechi.
Influența radiantă a clasicismului francez 

în întreaga literatură europeană a dus la ori
ginale forme în scrisul românesc (al lui Gr. 
Alexandrescu și I. H. Radulescu, C. Faeca și 
V. Alecsandri, Al. Donici și B. P. Mumu- 
leanu).

Școala ardeleană — tipică mișcare lumi- 
nistă — nu trebuie cercetată în afara ideo
logiei luminilor. Integrarea definitivă a lite
raturii române în concertul european o aduce 
romantismul, ale cărui idei, tendințe, ge
nuri și forme literare au avut largi ecouri 
la noi, iar Eminescu, „ultimul mare roman
tic european', este expresia culminantă a spi
ritului romantic. Cultul melancoliei, al sen
sibilității, al istoriei și folclorului, viziona- 
rismul fantast și expresivitatea inimitabilu
lui limbaj eminescian trebuie judecate în 
raport cu acest curent.

Realismul aduce substituirea entuziasmu
lui pașoptist cu accentuarea observației cri
tice, iar I. L. Caragiale se definește și prin 
raportare la Ch. Dickens, Gogol, Cehov și 
Flaubert.

Receptarea integrală a lui L. Rebreanu 
și Cami) Petrescu pretinde o fină raportare 
la Tolstoi și Dostoievski, M. Proust și W. 
Faulkner după cum revoluționarea adusă în 
lirică de T. Arghezi și L. Blaga sau Ion Bar
bu se va înțelege numai cunoscînd specificul 
creației modeme a lui Ch. Baudelaire, Paul 
Valery sau R. M. Rilke.

Comparația își dovedește virtuțile când 
procesul depistării influențelor reciproce este 
urmărit subtil și din duble direcții în rapor
tul național-universal.

Prof. Ironim MUNTEANU

__________ _____________/

Decolare improbabilă (III)

NOTĂ
CIT COSTĂ 

CURĂȚITUL 

UNUI COȘ ?
O bătaie discretă in ușă. La 

invitația poftiți, intrați, iși face 
apariția coșarul.

— Am venit să curăț coșul.
— Da ? foarte bine.
— Vă rog, înainte taxa.
Taxa curățirii unui coș este 

de 2 leu O atestă și chitanțele 
eliberate de coșarii sectorului 
l.G.L. Petrila. In ianuarie, insă, 
coșarul l-a taxat pe Toma Fili- 
poiu cu 8 lei. Motivul ? Cică 
n-a plătit taxa pe luna decem
brie. La incepulul lui februarie 
iar iși face apariția coșarul.

— Plătiți vă rog 4 lei să cu
răț coșul.

Omul a refuzat. In ziua de 
24 februarie apare din nou 
coșarul. De astă dată a fost 
mai autoritar.

— Sint trimis de contabilul 
l.GJ^.-ului din Petrila. Ori plă
tiți 8 lei taxă, ori veți, fi amen
dat cu 200 lei.

In situații asemănătoare sint 
și alți locatari din blocurile cu 
sobe și coșuri. De aceea, spre 
a nu mai fi in dilemă, ei vor 
să știe cit costă precis curăța
tul unui coș, sau valoarea ma
noperei se lasă la aprecierea co
șarului ?

Solicităm să fie lămuriți de 
cei in măsură s-o facă.

----- ♦------

Emițător 
pentru mineri 
Colaboratorii Institutului de 

cercetări al industriei miniere 
dm Ostrawa (Cehoslovacia) au 
construit recent un emițător 
radio individual pentru mineri. 
Emițătorul folosește energie de 
Ia acumulatorii lămpii de pe 
casca de miner. Noua inven
ție este deosebit de utilă în ca
zul unor i.evidente de mină, 
făc'r.d ca minerul să poată fi 
jxyerat.

In atelierul mecanic al minei Paroșeni, Laurian Fizeșan e- 
fecluează lucrările de întreținere a unui întrerupător AG 60.

Foto : N. GHENA

Acțiuni
Căminul nr. 4 din Vulcan 

e nou și aspectuos. împre
jurimile lui mai păstrau însă 
urme de șantier. Spre a le 
înlătura, comitetele de sin
dicat și UTC de la E.M. Pa
roșeni au organizat în ziua 
de 11 aprilie o acțiune de 
muncă patriotică. Locatarii 
căminului au răspuns cu en-

tinerești
tuziasm. In cele 214 ore de 
muncă au amenajat ronduri 
de flori. Acțiunea este abia 
la început. In urma unei 
ședințe avută cu cei 60 de 
tineri din cămin s-a hotărât 
să se mai amenajeze un 
teren de volei și o pistă de 
popice.

Gh. OLCU

I U. NI. T. F. DEVA I
l . ~ I$ angajeaza |

» rnuniiPATnoi ahta |

IRs s

pentru coloanele Petroșani si Lu- 
peni în condițiile 1I.C.M. 914/196S.

Informații se primesc la sediul coloanelor Petroșani și 
Lupeni, telefon 1739 și 169.
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Pînă la 30 martie, contribu
ția federală s-a ridicat la 866 
milioane dolari. In total, pro
iectul a înghițit peste 1,1 mi
liarde dolari. Ministerul Trans
porturilor prezentase Congresu
lui un raport prin care argu
menta că prin construirea S.S.T. 
veniturile realizate din vânza
rea aparatelor ar fi totalizat 
în perioada 1979—1990, circa 
25 miliarde dolari, contribuind 
substanțial la ameliorarea de
ficitului cronic al balanței de 
plăți a S.U.A. Acum însă, gu
vernul trebuie să suporte costul 
operațiilor de reziliere a con
tractului, declara Magruder, di
rectorul programului, cost care 
se ridică la.„ 334 milioane do
lari.

ARGUMENTE CONTRA

Nimănui nu-i face plăcere 
să treacă, pur și simplu, la 
pierderi peste un miliard do
lari, recunosc adversarii S.S.T.; 
dar finanțarea în continuare a 
unui program greșit conceput ar 
constitui o eroare și mai 
gravă, atât timp cît există ne
cesități mai stringente cure re
clamă fonduri federale. Sena
torul Proxmiră argumenta că 
este puțin probabil ca guver
nul să nu mai fie solicitat să 
finanțeze supersonicul după 
construirea celor două prototi
puri. Dimpotrivă, se vor exer
cita, afirmă el, presiuni puter
nice pentru accelerarea produc
ției de serie și intrarea avio
nului în circuitul aerian ..pe 
baze comerciale'*, adică prin 
subvenționarea în continuare a 
programului. După Proxmire, 
costul total al S.S.T. ar fi pu
tut ajunge, în cele din urmă, 
la 4—5 miliarde dolari, fără 
să fi existat șanse reale de re
cuperare a acestor fonduri. 
Companiile aeriene, care sc zbat

in mari dificultăți financiare, 
și-ar putea cu greu permite să 
plătească/ 40 milioane dolari 
pentru fiecare aparat, fără sub
venții guvernamentale, în con
dițiile în care numărul pasa
gerilor americani este de nu
mai 3 la sută din cel al popu
lației, iar costul biletelor ar 
fi fost cu 35—45 la sută mai 
mare decât cel al biletelor de 
clasa întîi la un Boeing-747.

In afara argumentelor eco
nomice, adversarii S>S.T. au in
vocat pericolul unei deteriorări 
grave a mediului ecologic, cu 
consecințe imprevizibile pentru 
echilibrul biologic natural și 
chiar ]>entru om. S.S.T. ar de
gaja în straturile superioare ale 
atmosferei mari cantități de 
substanțe poluante care ar a- 
fecta proprietățile acestor stra
turi de a reține radiațiile ul
traviolete. Creșterea radiațiilor 
aricl putea avea drept rezultat 
Îiîmmțirea cazurilor de cancer 
al pielii și altor afecțiuni. Tot
odată, poluarea atmosferei și 
..hangul sonic' al S.S.T. — un 
zgomot egal cu cel produs de 
50 reactoare Boeing-747 — ar 
avea efecte catastrofale asupra 
oamenilor și faunei din regiu
nile survolate.

.In cazul în care S.S.T. va 
fi construit, totuși, dar nu va 
putea fi utilizat din indiferent 
ce motive, păgubașul ar fi u- 
nul singur — guvernul", opina 
..Washington Post", relevînd de 
altfel, un argument care a ju
cat unui din rolurile cheie în 
înfrîngerea partizanilor S.S.T. 
Refuzând alocațiile solicitate de 
administrație, Congresul a res
pins. totodată, și argumentele 
că programul ar reprezenta o 
necesitate economică vitală pen
tru S.U.A., mai ales în ceea ce 
privește menținerea capacității 
competitive a industriei aero- 
spațiale americane.

Deliberăr e din Congres au 
urmat o cele sinuoasă. In de
cembrie anul trecut. Camera 
Reprezentanților a aprobat, dar 
Senatul a respins fondurile so
licitate. Impasul a fost depășit 
doar printr-un compromis — 
prelungirea temporară a parti
cipării guvernului la programul
5.5. T., pînă la 30 martie, pe
rioadă în care Congresul și-a 
propus să adopte o hotărâre 
definitivă. Dacă votul ostil al 
Senatului din decembrie a fost 
determinat în principal din mo
tive de ordin ecologic, de data 
aceasta aspectele economice au 
fost decisive pentru respinge
rea supersonicului. Semnificati
vă este precizarea senatorului 
Humphrey care și-a justificat 
votul negativ, nu prin lupta 
împotriva poluării, ci prin ne
cesitatea revizuirii priorităților 
societății americane.

Potrivit acestei optici, este 
injust ca guvernul S.U.A. să 
sacrifice milioane și chiar mi
liarde dolari pentru ca o ^mi
noritate privilegiată" să-și poa
tă scurta călătoria dc la New 
York la Paris, cu patru ore, în 
timp ce transporturile în co
mun. de pildă, sint paralizate 
de lipsa de fonduri. Cotidianul 
.The Wall Street Journal*4 a- 
preciază votul nu ca o mani
festare a ostilității împotriva 
progresului tehnologic, ci ca o 
opțiune între o ..întreprindere 
de prestigiu' și sporirea cre
ditelor destinate unor necesități 
sociale ’ imperioase. Pentru nu
meroși specialiști americani,
5.5. T. apare, astfel, ca o a- 
ventură inutilă", rezultat al con
curenței iraționale dintre ma
rile companii aeriene.

Paul DIACONU

(Va urma)

(Urmare din pag. 1) 

cu precădere a energeticii, 
producției de moteriole de 
construcție, chimiei și construc
ției de locuințe. Se prevede 
câ, Io sfirșitul anului 1975, pro
ducția industrială a Slovaciei 
să cunoască o creștere de pes
te 52,5 la sută.

Producția agricolă din Slo
vacia urmează să crească

IN
tui intensificarea culturilor ce
realiere și furajere. Zootehnia 
se va orienta, in special, spre 
producția de carne. Importul 
de cereale urmează sâ scadă 
cu 2,3 la sută.

Pe baza utilării tehnice mai 
bune, a creșterii nivelului de 
calificare a lucrătorilor, a u- 
nei mai bune folosiri a capa
cităților productive ale între
prinderilor și o timpului de lu
cru, productivitatea muncii in 
industrie va crește, onual, cu 
6,3 la sută, iar în construcții 
cu 5,9 Io sută.

Planul cincinal 1971-1975 va 
reprezenta o nouă și însemna
tă etapă în dezvoltareo Slova
ciei, in aducerea acestei re
giuni, odinioară înapoiate din 
punct de vedere economic, la 
nivelul regiunilor cehe.

• Ioan Popescu, Preparația cărbunelui, Petrila. Pentru so
luționarea problemei dv. privitoare la locuință, Consiliu', 
popular al orașului Petrila, a emis ordinul dc repartiție nr. 
65, pentru apartamentul nr. 30 din blocul 27.

© Iolanda Ralovschi. Petroșani. întreprinderea 
industria laptelui Simeria, ne comunică că a luat 
ca pe rețeaua comercială, să nu mai apară produse 
litate necorespunzătoare.

Ioan Baițuc, E.M. Dîlja. Prin plecarea dv. de 
Comănești, cu articolul 18, litera a din Codul Muncii și 
primirea la E.M. Dîlja ca nou angajat, v-ați întrerupt con
tinuitatea în muncă. In această situație nu mai puteți be
neficia de spor de vechime în aceiași unitate, iar ajutorul 
de boală vi se plătește, în primii doi ani de la angajare, 
numai cu 50 la sută din salar, corespunzător cu prevederile 
H.C.M. nr. 880/1965.

O loan Potop, Petr șani S-a stabilit că cele cuprinse in 
reclamația dv. adresată redacției, corespund realității. Fă- 
cîndu-se vinovată de lipsă de atenție în îndeplinirea atri- 
buțiunilor de serviciu, gestionara Maria Beni de la unita
tea „Artizanat' Petroșani a fost sancționată.
• Mihai Ud rea, Lupeni. Cercetând cele relatate de dv. 

am constatat că lucrurile s-au petrecut întocmai cum le-ați 
descris. Pentru rezolvarea problemei, conducerea Secției 
L 4 C.F.R. Petroșani a dispus ca soba de teracotă la care 
vă referiți să fie montată cel mai târziu pînă la data de 15 
aprilie, a.c.
• Aurel Roman. Bârbăteni. Salariații transferați la ce

rere în altă localitate, cazul dv, au dreptul la un concediu 
de 5 zile lucrătoare acordate și plătite dc unitatea la care 
se transferă, în vederea mutării familiei și gospodăriei sale.
• Anton Viorel. Aninoasa. Caricatura trimisă de dv. este 

nepublicabilă din două motive : desenul neexpresiv iar ide- 
ea greu de concretizat.

• Petre Danciu, Petrila. Amenda la care ați fost obligat 
ca urmare a contravenției silvice despre care ne scrieți, nu 
se bucură de prevederile Decretului Consiliului de Stat al 
R.S.R. din 24 decembrie 1970. privind grațierea unor pe
depse.
• A. B. Petroșani Urmare sesizării dv. Oficiul farmace

utic Deva, ne face cunoscut că preparatul în cauză a 
scos din nomenclatorul pe anul 1971.
• Ion Călin, Lupeni. Nu am înțeles, care anume vă 

do’eanța ? Treceți, pei-sonal pe la redacție, pentru a ne 
niza amănunte suplimentare.

© Avram lanc, Vulcan. Conform regulamentului pentru 
furnizarea și utilizarea energiei electrice, cap. IV, art 156. 
al. 4, aprobat prin H.C.M. nr. 2763/1968 aparatele de măsu
rare — contoare — se procură de către consumator din uni
tățile comerciale la prețul cu amănuntul. După verificarea 
și montarea lor de către furnizor, se trec în fondurile fixe 
ale acestuia, restituindu-se consumatorului suma de 127 Iei. 
Secțiile de distribuire a energiei electrice eliberează o ade
verință pe baza căreia în orice localitate s-ar muta, con
sumatorul va beneficia de un alt contor.
• Dumitru Răscoleanu, str Maica nr. 92, Petroșani. In 

vederea clarificării problemei despre care nc-ați scris, con
siderăm util să treceți pe la redacție.

9 Un grup de intelectuali. Petroșani. Sesizarea dv. este, 
în bună parte justificată Deocamdaaă însă la restaurantul 
.Minerul" din Petroșani nu se vor efectua reparații, deoa
rece în vara acestui an. se vor începe aici lucrări de extinde
re și modernizare.

© Florica Olaru, Lupeni. Situația dv. nu se încadrează 
în prevederile cap. IV „Pensie de urmaș' din Legea nr. 
27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat. Legea 
nu ocrotește concubinajul. Pentru a putea beneficia de drep
turile acordate urmașelor este necesar să vă căsătoriți legi
tim.
• Un grup ele locatari, str Muncii, bloc B 3 — Lonea 

Cercetînd cele semnalate de dv. am constatat că conducta 
a fost reparată. Urmează ca sectorul T.G.L. Petrila să exe
cute repararea tencuielii și zugrăvirea casei scărilor.

© Ghiță Andrei, Vulcan. Adresați-vă secției de miliție a 
orașului Vulcan.
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In timpul perforării găurilor de mina se formează 
praf care se răspindește în atmosfera de la locul de 
muncă. Acest praf este în cantitate foarte mare in cazul 
pcrforajului pneumatic și periculos in lucrările ce se exe
cută în roci care conțin bioxid de siliciu. Praful inhalat

de către muncitori produce îmbolnăvirea profesională 
numită silicoză. Pentru combaterea lui se iau o serie de 
măsuri pe linie tehnică : protecția individuală cu mască 
captarea uscata a prafului și captarea pe cale umed;' 
Cea mai eficientă măsură este injectarea apei in fund* 
găurii de mină, captind praful chiar la locul de forma
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INDOCHINAPreședintele Anwar Sadat despre

„Federația Republicilor Arabe

® Apele riului Barada, pc 
malurile căruia se află capi
tala siriană, s-au revărsat, 
ca urmare a ploilor toren
țiale de săptămîna trecută, 
inundînd principalele 
ale orașului.

Autoritățile au anui 
inundațiile nu au 
gube importante.

Se spune că

@ In cadrul unei reuniuni 
a Organizației de tineret a 
Uniunii Creștin-democrate, 
..Junge Union", dn landul 
vest-german Renania de 
Nord-West falia, participanții 
s-au pronunțat în favoarea 
stabilirii de contacte oficia
le cu organizațiile de tineret 
din țările socialisto, inclu
siv din R.D. Germană, anun
ță agenția D.P.A.

• „Lunohod-1“. explorato
rul sojenar automat plasat 
de cercetătorii sovietici la 17 
noiembrie 1970 pe suprafața 
Lunii, a transmis pînă în pre
zent pe Terra peste 100 de 
cadre panoramice excelente 
și cîteva mii de imagini te
levizate. Aparatele de care 
dispune automatul îi permit 
însă să procedeze la adevăra
te ridicări topografice, să se 
comporte ca un adevărat „to- 
pograf lunar", relevă în 
..Pravda" profesorul Boris 
Rodionov.

CAIRO 19 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Intr-un mesaj radio
televizat președintele egiptean 
Anwar Sadat a anunțat for
marea unei federații între 
R.A.U.. Siria și Libia, care va 
avea denumirea de „Federația 
Republicilor Arabe". Președintele 
a subliniat că scopul federației 
constă în „eliberarea teritoriilor 
arabe ocupate*. Această fede
rație, a precizat vorbitorul, tre
buie să rămînă deschisă orică
rui stat arab liber, adăugind 
că cei trei președinți au adop
tat statutele fundamentale care 
vor fi considerate bazele creă
rii federației. O comisie tripar
tită va fi însărcinată cu elabo
rarea Constituției federale, care 
urmează să fie ratificată de

fiecare republică. Statutele fun
damentale vor fi supuse, unui 
referendum popular, simultan 
în fiecare republică, referendum 
care a fost fixat pentru 1 sep
tembrie 1971.

Președintele R.A.U. a men
ționat că Federația va avea un 
singur steag, o singură emble
mă, un singur imn național, 
precum și o singură capitală. 
Va fi constituit un consiliu fe
deral, alcătuit din cei trei șefi 
de stat care va fi organul exe
cutiv suprem al federației. Con
siliul va alege președintele și 
va adopta decizii prin vot ma
joritar. Se prevede, de aseme
nea, formarea unui comanda
ment militar, care se va ocupa 
de instrucția și desfășurarea 
forțelor dintr-o țară membră

Aportul delegației române
la dezbaterile sesiunii

Intr-alta. Federația, a subliniat 
președintele R.A.U., își asumă 
problemele planificării naționa
le și stabilirea programelor de 
dezvoltare, ale învățămîntului, 
educației și informațiilor, pre
cum și conducerea instituțiilor 
economice cu caracter federal.

Statutele Federal:ci stabilesc 
că fiecare republică va putea 
încheia tratate, convenții și a- 
corduri cu țări străine și va 
avea posibilitatea să schimbe 
reprezentanțe diplomatice* și 
consulare, a spus Anwar Sadat.

La Cairo s-a anunțat că 
miercuri. 21 aprilie, se va re
uni Comitetul Executiv Suprem 
al Uniunii Socialiste Arabe, 
spre a aproba acordul de pro
clamare a Federației Republi
cilor Arabe. Apoi, va fi convo
cat Comitetul Central al Uniu
nii Socialiste Arabe pentru a 
pregăti Congresul național al 
U.S.A., care se va ține înaintea 
referendumului.

De asemenea. Proiectul Fede
rației urmează să fie supus dez
baterii Consiliului comandamen
tului revoluției din Libia, pre
cum și comandamentului regi
onal al partidului BAAS, gu
vernului și Consiliului popular 
din Siria.

Sovietică 
a fost lansată 
stația orbitală

„Saliut“

• Unitate motorizată americană căzută într-o 
ambuscadă organizată de patrioți

„.întrebat, la o conferință de 
presă asupra unei chestiuni 
mai puțin previzibile, președin
tele Pompidou a declarat, pur 
și simplu, că nu este d-na So
lei ca să știe. Cine este res
pectiva doamnă ? Avizații știu 
că acesta este numele Pythiei 
de la postul de radio „Euro- 
pa-1", care dă sfaturi și con
sultări la cerere prin radio sau 
telefon.

londoneze se

G Tribunalul ordinii publi
ce din Madrid l-a condamnat 
pe preotul Francisco Garcia 
Salve la un an închisoare și 
10 000 pesetas amendă pen
tru „propagandă subversivă". 
Aceeași instanță l-a condam
nat. în contumacie, pe Jose 
Cleto Mendieta, membru al 
mișcării basce, la trei ani 
închisoare și 10 000 pesetas 
amendă sub acuzația de . a- 
par»enentă la o organizație ile
gală". Aceste măsuri survin 
la scurt timp după arestarea 
scriitorului Gonzalo Arias, 
conducător al mișcări paci
fiste, împotriva căruia a fost 
reluată urmărirea judiciară 
sub acuzația de -atentat la 
securitatea internă a statului"

@ La Moscova a sosit luni 
dimineața primul ministru al 
Finlandei, Ahti Karjalainen, 
într-o vizită oficială, - la in
vitația guvernului sovietic, 
informează agenția TASS.

@ In aceste zile, in loca
litatea Pardubice se desfășoa
ră cea de-a Vll-a ediție a fes
tivalului filmului pentru ti
neret din unele țări socia
liste.

Duminică, in cadrul festi
valului, a fost prezentat fil
mul românesc .Răutăciosul 
adolescent'.

Cu același prilej, la Pardu
bice a fost deschisă expozi
ția de fotografii .România în 
imagini".

Q Duminică s-a deschis la 
Brno cel de-al " ' 
internațional de bunuri 
larg consum. In cadrul său 
expun numeroase firme și or
ganizații comerciale din 32 
de țări, printre care și Repu
blica Socialistă România. Tir- 
gul va fi deschis pină la 28 
aprilie.

Il-lea Tirg
de

@ Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., l-a primit luni 
pe Mahmud Riad, vicepre- 
mier și ministru al afacerilor 
externe al R.A.U., informea
ză agenția TASS.

• La Ulan Bator a fost 
semnat planul de colaborare 
în domeniul științei și cultu
rii pe perioada 1971—1972 
între R.P. Mongolă și R.D. 
Germană, informează agen
ția Monțame.

® Agenția Anatolia anun
ță că sindicatul muncitorilor 
petroliști din Turcia a cerut 
guvernului să treacă la na
ționalizarea industriei petro
liere din țară.

interparlamentare
CARACAS 19 (Agerpres). — 

Au luat sfîrșit lucrările sesiu
nii de primăvară a organisme
lor de conducere ale Uniunii 
interparlamentare, la care au 
participat 500 de parlamentari 
din peste 50 de țări ale lumii.

Din România a fost prezentă 
o delegație compusă din Mihail 
Levente, președintele Grupului 
român al Uniunii interparla
mentare, Tudor Drăganu, vice
președinte, și Mircea Angeles- 
cu, membru în Comitetul de 
conducere, 
române au 
dezbaterea 
zoluții în
reuniunii de la Caracas. Astfel, 
Mihail Levente a luat cuvîntul 
în problema „apropierea între 
națiuni o garanție a păcii", e- 
xaminată de către Comisia pen
tru studiul problemelor politi
ce, securității internaționale și 
dezarmării. Mircea Angelescu a 
luat parte la dezbaterea pri-

Membrii delegației 
participat activ la 
proiectelor de re- 
cadrul comisiilor

de-vind „măsurile în favoarea 
zarmării, îndeosebi a dezarmă
rii nucleare, și a creării de 
zone denuclearizate". In Comi
sia pentru studiul problemelor 
parlamentare și juridice, prof. 
Tudor Drăganu a prezentat o 
intervenție referitoare la ..im
portanța comisiilor permanente 
pentru ' dezvoltarea activității 
parlamentelor".

Sesiunea de la Caracas a a- 
doptat ordinea de zi a viitoa
rei Conferințe a Uniunii in
terparlamentare, care va a ea 
loc în septembrie a. c., la Pa
ris, precum și pro'ectele de re
zoluții care vor fi supuse dez
baterilor viitoarei reuniuni. A- 
ceste proiecte se referă la con
vocarea conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate, pro
blemele dezarmării, folosirea 
sateliților artificiali în dome
niul comunicațiilor internațio
nale. lupta împotriva discrimi
nării rasiale și problemele dez
voltării.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al R.P. Polone în Japonia

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 
Ștefan Jedrychowski, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Poio- 
ne, a plecat duminică spre Ja
ponia, unde va face o vizită 
oficială, la invitația omologu
lui său nipon, Kiichi Aichi, in
formează agenția P.A.P.

Amintind, într-un interviu 
acordat ziariștilor pe aeroport, 
că vizita sa reprezintă un răs
puns Ia cea făcută în anul 1967 
în Polonia de fostul ministru 
de externe japonez Takeo Mik:, 
Ștefan Jedrychowski și-a expri
mat. în continuare, satisfacția 
pentru faptul că relațiile polo
no-nipone, în special cele eco
nomice. s-au extins considera
bil în ultimii ani. El a arătat 
că dinamica acestor relații este 
considerabilă, deși volumul

este 
în 

co- 
cu

schimbului reciproc de mărfuri 
nu este încă satisfăcător.

Subliniind că Polonia 
interesată în dezvoltarea 
continuare a schimburilor 
merciale și în cooperarea
industria japoneză modernă, 
ministrul de externe al Polo
niei a arătat că discuțiile pe 
care le va purta vor avea drept 
obiect probleme privind asigu
rarea condițiilor pentru extin
derea în viitor a relațiilor co
merciale, a colaborării econo
mice și tehnico-științifice, pre
cum și a schimburilor culturale. 
Ștefan Jedrychowski a relevat, 
de asemenea, dezvoltarea cola
borării polono-nipone pe plan 
internațional, în special în ca
drul unor conferințe și organi
zații economice internaționale.

HANOI 19 (Agerpres). — Guvernul Republicii Demo
crate Vietnam salută intenția Norvegiei de a stabili relații 
diplomatice cu R.D.V., a declarat ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh, într-un interviu 
acordat agenției V.N.A. Referindu-se la declarația din 18 
martie a premierului Norvegiei, Trygve Bratelli, referitoare 
la intenția guvernului său de a recunoaște R. D. Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh a arătat că aceasta corespunde intere
selor și aspirațiilor popoarelor celor două țări. Politica ex
ternă a guvernului R. D. Vietnam, a menționat el, prevede 
stabilirea de relații diplomatice cu alte state pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Prezenta „la Est de Suez"

MOSCOVA 19 (Agerpres).
— la 19 aprilie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansată sta
ția orbitală științifică „Sa
lini" — anunță Agenția 
TASS. Scopul lansării îl con
stituie punerea la punct a e- 
lementelor de construcție și 
sistemelor de bord, efectua
rea de cercetări științifice și 
experimente în zborul cos
mic.

Stația s-a înscris pe o or
bită apropiată de cea calcu
lată. avînd parametrii : apo
geul de 222 km, perigeul — 
200 km. perioada de rotație
— 88,5 minute, înclinația or
bitei — 51,6 grade.

Agenția TASS menționează 
că sistemele de bord, agrega
tele și aparatajul științific 
funcționează normal. Centrul 
de calcul și coordonare -de 
pe Pămînt efectuează prelu
crarea informațiilor recepțio
nate.

SAIGON 19 (Agerpres). — 
Comandamentul militar ameri
can de la Saigon a anunțat că 
la sfirșitul săplăminii trecute o 
unitate motorizată americană a 
căzut într-o ambuscadă organi
zată de patrioții sud-vietna- 
mezi în zona plantațiilor de 
cauciuc de la Dau Tieng, la 
mai puțin de 50 de kilometri 
nord-vest de Saigon. In cursul

luptei, care a durat cîteva ore, 
mai mulți militari americani au 
fost uciși, iar alți 34 răniți. 
Au fost, totodată, distruse trei 
vehicule militare americane. U- 
nitalea americană u izbutit să 
părăsească locul luptei numai 
după sprijinul primit din par
tea elicopterelor și avioanelor 
forțelor aeriene ale S.U.A., che
mate în ajutor.

• Asalturi ale forțelor de rezistență populară 
cambodgiene

PNOM PENII 19 Agerpres). 
— Lupte puternice se desfășoa
ră, do 24 de ore, în zona colinei 
Pich Nil. la 100 kilometri sud- 
vest de Pnom. Penh, între for
țele de rezistență populară 
cambodgiene și trupele regimu
lui Lon Noi — anunță agenția 
France Presse. Patrioții cambod
giene au lansat, în noaptea de 
duminică spre luni, facil.1! îm 
potriva unităților inamice ca
re încercau să degajeze șosea
ua națională nr. 4. Un purtător 
de cuvînt al comandamentului

trupelor regimului Lon Noi a 
arătat că asalturile forțelor pa
triotice au început duminică la 
miezul nopții și continuau in 
zorii zilei de luni. Intre timp, 
luptele au luat o turnură dra
matică pentru trupele regimu
lui Lon Noi, menționează a- 
genția citată. In ciuda interven
ției bombardierelor grele ame
ricane, trupele regimului Lon 
No) au fost nevoite să pără
sească pozițiile deținute cu o 
zi înainte și să se elragă ■ ină 

kilometrul 93 de pe șoseaua

„.in librăriile
pot găsi memoriile fostului mi
nistru de externe englez Geor
ge Brown. Cartea, intitulată 
„Pe drumul meu", se oprește 
pe larg asupra constantei sale 
rivalități cu liderul partidului 
laburist, Harold V'"..sn, Brown 
apreciază drept „dezastruoa
să" desemnarea lui Wilson ca 
prim-ministru in 1964, adău
gind că alegerile din 1970 „nu 
i-ou schimbat cituși de' puțin 
punctul de vedere".

...editura Mercure de France 
pregătește o carte" relatind un 
alintat eșuat îndreptat imootri- 
va generalului de Gaulle in 1964. 
Operațiunea, cu numele condifi- 
cat „Chacol"- numele persona
jului care dirija atentatul -a 
fost minuțios pregătită și trebu
ia să aibă loc în piața Rennes 
din fața gării Montparnasse. 
Relatarea aparține ziaristului 
englez Frederic Forsyth care a 
dat de urmele citorva din prin
cipalii protagoniști ai sperați-

americana

„Săptămîna de acțiuni" organizată 
de P. C. German la Hamburg

HAMBURG 19 (Agerpres). — 
In marele centru industrial 
Hamburg, duminică a luat sfîr
șit „Săptămîna de acțiuni", or
ganizată de Partidul Comunist 
German în legătură cu cea de-a 
85-a aniversare a nașterii lui 
Ernst Thălmann. Cu acest pri
lej au avut loc numeroase mi
tinguri și demonstrați , precum 
și alte manifestări.

Un mare miting s-a desfă-

șurat în ultima zi a „Săptămî- 
nii de acțiuni" în fața clădirii 
de pe Terpenbeckstrasse, unde 
a trăit un timp Ernst Thăl- 
mann. A luat cuvîntul Herman 
Gauthier, membru al prezidu- 
lui conducerii P.C. German, ca
re a evocat personalitatea lui 
Ernst Thălmann. La „Săptămîna 
de acțiuni" a participat, de a- 
semenea. o delegație a opiniei 
publice din R.D. Germană.

A

In preajma marilor 
demonstrații antirăzboinice 

capitala
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

— Mii de persoane de pe în
tregul cuprins al Statelor Uni
te au început să sosească la 
Washington pentru a participa 
la marile demonstrații antirăz
boinice ce vor fi organizate în 
zilele următoare în capitala a- 
mericană. Printre aceste per
soane se află un mare număr 
de foști combatanți în războiul 
din Indochina și membri ai fa
miliilor soldaților americani că- 
zuți în Vietnam. Cîteva su
te de persoane s-au instalat în 
jurul monumentului lui Lincoln 
sau pe malul Potomacului, pe- 
trecînd nopțile în saci de dor
mit sau la adăpostul unor cor
turi.

•Coaliția națională de acțiune 
pentru pace", „Coaliția populară 
pentru pace și dreptate" și alte 
organizații pacifiste care orga
nizează demonstrațiile antirăz
boinice au primit un mesaj de 
salut din partea ministrului a- 
facerilor externe al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud, 
Nguyen Thi Binh. Mesajul vi
rează succes deplin acțiunilor 
împotriva războiului și expri
mă speranța că mișcarea paci
fistă din S.U.A. va acționa cu 
mai multă eficiență pentru o 
soluționare politică a proble
mei vietnameze, astfel încît răz
boiul să ia sfîrșit și să se resta
bilească pacea în Vietnam.

Un eveniment
care survine

50
in 50

am

ANTARCTICA
un imens

TEL AVIV 19 (Agerpres). — 
Cabinetul israelian, a analizat 
in cadrul reuniunii de dumi
nică posibilitățile de redeschi
dere a Canalului de Suez, pe 
baza propunerilor avansate de

CONGRESU-

Ir.tilnirea reprezentanților An
gliei, Australiei, Malayeziei, 
Singaporelui și Noii Zeelande, 
consacrată problemei creării 
„unei forțe comune militare" 
în Asia de Sud-Est, s-a încheiat 
după o zi și jumătate de dez
bateri. Comunicatul publicat la 
Londra, redactat în termeni 
,vagi" după cum subliniază 
presa londoneză, nu cuprinde 
decît un singur element pre
cis ; este vorba, după cum scrie 
ziarul „Guardian", de îndepli
nirea dorinței guvernului bri
tanic de a-și menține ..prezen
ța militară în Asia de Sud- 
Est". S-a materializat astfel, 
proiectul guvernului conserva
tor de a revizui angajamentele 
precedentului cabinet laburist 
privind retragerea trupelor .de 
la Est de Suez" pînă la sfîr
șit il acestui an.

Potrivit ziarului „Scotsman", 
scapul urmărit prin crearea 
^forței comune militare" este 
,de a proteja Malayezia și Sin
gapore împotriva unui atac din 
afară". Dar, după cum subli
niază același ziar, „nici una 

‘din țările vecine, respectiv In-

donezia, Tailanda sau Birma- 
nia, nu manifestă intenții 
gresive, nici acum, 
itorul previzibil".
Angliei", la care s-a referit pre
mierul Heath la începutul con
ferinței, înseamnă, de fapt, 
• protejarea investițiilor și a co
merțului britanic" în regiunea 
respectivă. Și pentru aceasta, 
contribuabilii englezi vor 
bui să acopere cheltuieli 
plimentare de 7 milioane 
sterline.

Acest „aranjament militar" 
este departe de a-i satisface pe 
inițiatorii britanici care ar fi 
preferat constituirea formală a 
unui pact militar. Diplomația 
britanică a lansat chiar o de
numire pentru proiectul viito
rului pact : — A.N.Z.U.K. — 
după inițialele celor trei țări 
— Australia, Noua Zcelandă, 
și Anglia, dispuse „să garan
teze securitatea" Malayeziei și 
Singaporelui. Din planurile ini
țiale a rezultat un aranjament 
al cărui mecanism, după cum 
subliniază ziarul „Times", nu 
va putea fi declanșat automat, 
ci numai după „consultări" în-

a-
nici în vi- 

„Interesul

tre- 
su- 
lire

tre cei cinci parteneri. Aran
jamentul, care va intra în vi
goare de la 1 noiembrie, nu 
va avea un organism perma
nent, secretariat sau grupe de 
lucru, ci doar un Consiliu con
sultativ, cuprinzînd pe amba
sadorii celor cinci, care se va 
întruni periodic.

Potrivit ziarului .Times11, „ca
racterul vag al noului aran
jament este datorat Malayeziei". 
„Noi, a declarat premierul ma- 
layezian, Abdul Razak, consi
derăm că sarcina apărării ță
rii noastre cade, în primul 
rînd, asupra noastră". In le
gătură cu aceasta, trebuie men
ționat și faptul că baza mili
tară de instrucție de la Johore, 
aflată sub controlul Angliei, va 
trece în viitor sub controlul 
Malayeziei pe teritoriul căreia 
se află. Și această hotărâre a 
fost luată împotriva intenției 
britanicilor, care doreau să-și 
păstreze controlul asupra ba
zei

DESCHIDEREA
LUI CAMEREI INTERNAȚIO

NALE DE COMERȚ

VIENA 19 (Agerpres). — 
Președintele Austriei, Franz 
Jonas, a deschis luni lucrările 
celui de-al 23-lea Congres mon
dial al Camerei Internaționale 
de Comerț (I.C.C.), la care par
ticipă peste 1 200 de delegați 
și observatori din 80 de țări. 
Din țara noastră participă, ca 
observator, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de comerț a 
Republicii Socialiste România.

Timp de o săptămînă, parti
cipanții la reuniune vor exami
na probleme privind o mal 
mare liberalizare a comerțului 
internațional, necesitățile țărilor 
în curs de dezvoltare, precum 
și măsuri de protejare a me
diului înconjurător.

R.A.U., anunță agențiile de 
presă.

Comunicatul dat publicității 
la încheierea reuniunii infor
mează că ministrul de externe, 
Abba Eban, a făcut o expune
re asupra evoluției evenimen
telor din Orientul Apropiat. 
Un purtător de cuvînt oficial 
a precizat, pe de altă parte, că 
guvernul nu a luat nici o ho
tărîre în legătură cu problemele 
discutate.

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— Astronomii Universității din 
Texas vor instala posturi de 
observatori în Africa, Austra
lia și India pentru a urmări 
eclipsa unei stele, eveniment ce 
survine din 50 în 50 de ani. 
Această eclipsă va avea loc la 
13 mai. cînd planeta Jupiter 
va acoperi steaua Scorpion 
Beta, care se va afla la zeni
tul unui punct situat în mij
locul Oceanului Indian. Studie
rea acestei eclipse este consi
derată ca fiind deosebit de im
portantă, întrucît astronomii 
speră să obțină date suplimen
tare cu privire la compoziția 
atmosferei planetei Jupiter, pre
cum și informații care ar fa
cilita înțelegerea originii și a 
istoriei sistemului solar.

Multă vreme continentul 
antarctic a fost considerat un 
deșert înghețat fără posibili
tate de a oferi hrană celor 
care s-ar încumeta să-i calce 
pămînturile. De curînd însă 
cercetătorii acestui continent 
au dezvăluit la conferința o- 
ceanografică internațională 
care a avut loc la Tokio, că 
mările din interiorul lui con
țin suficientă hrană de ori
gine animală pe care omul 
nu a început încă să o ex
ploateze.

Profesorul Sayed el-Sayed 
de la Universitatea din Texas 
a semnalat prezența unei 
mase de fitoplancton (vege
tale marine microscopice) ca
re plutește sub banchiza Mă
rii Weddell, cu o suprafață 
de 6 000 mile pătrate. Stra
tul de gheață al Antarcticii, 
a explicat ulterior profeso
rul, dă impresia de sterili
tate. apa însă care există 
sub banchiza de gheață poa
te avea fauna și flora, la

fel de bogată, ca și mările 
obișnuite de la suprafață. De 
asemenea se estimează că O- 
ceanul Antarctic produce a- 
nual aproximativ 300 mili
oane de „krill", animale care 
seamănă cu crevetele și au 
un gust foarte plăcut. Un alt 
aspect al resurselor nutriti
ve din Marea Weddell o con
stituie turma de 7 milioane 
de foci care a fost observată 
de cercetători în această re
giune.

O propunere făcută de re
prezentantul Statelor Unite 
la conferința oceanografică 
este forarea stratului de ghea
ță în regiunea considerată 
cea mai veche din întreg 
continentul pentru a desco
peri lucruri interesante refe
ritoare la originea și vîrsta 
masei lichide, a florei și 
faunei existente aici, precum 
și asupra sedimentelor din 
solul oceanelor care se în
tind sub calota glacială.

(După buletinul
U.N.E.S.C.O.)

Exproprieri 
în Mexic...

respective.

Nicolae PLOPEANU
Corespondentul Agerpres 

la Londra

ROMA 19 (Agerpres). 
începutul acestei săptămîni, 
Italia cunoaște un nou val 
de greve, care au afectat luni 
cele două principale orașe 
ale țării — Roma și Milano. 
20 000 de lucrători de la căile 
ferate au declarat duminică 
seara o grevă de 24 de ore 
în întreaga regiune Lombar
dia. Greviștii, sprijiniți de 
cele trei mari' centrale sin-

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— Savanții americani și vest- 
germani intenționează să creeze 
marți noaptea un nor artificial 
de bariu la 134 000 kilometri 
deasupra Americii Centrale, a 
anunțat N.A.S.A. Experiența, 
una dintre cele mai interesante 
din domeniul cercetării spațiale, 
este destinată studierii forței și

liniilor cimpului magnetic te
restru Ia această altitudine. La 
20 aprilie, va fi lansată fu a- 
cest scop o rachetă cu un con- 
teiner in care se vor afla 17 
kilograme de oxid de bariu. La 
altitudinea proiectată, oxidul de 
bariu va fi eliberat din eon- 
teiner și el se va transforma 
intr-un nor care, timp de 15—20

de minute, va putea fi zărit 
cu ochiul liber, ca o lună plină, 
de pe toată emisfera vestică. 
Norul se va dispersa treptat, pe 
măsură ce bar iul se va ioniza. 
Ionii de bariu se vor dispune 
de-a lungul liniilor cimpului 
magnetic terestru care vor pu
tea fi astfel identificate cu a- 
jutorul aparatelor aflate la sol.

nou val de
dicale, revendică îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și 
de trai, precum și realizarea 
reformei construcțiilor de lo
cuințe. La Milano, au încetat 
lucrul muncitorii textiliști, iar 
tipografii de la ziare au a- 
nunțat greve perlate de cite 
24 ore, de luni pînă miercuri.

Din sectorul poșta) s-a a- 
nunțțrf că 30 de tone de scri
sori și pachete se află la

greve în Italia

CIUDAD DE MEXICO 19 (A- 
gerpres). — Guvernul mexican 
a expropriat in nordul țării 
masive forestiere total i/.înd 
750 000 de hectare. Majoritatea 
pădurilor în cauză erau stăpî- 
nite ilegal de particulari nord* 
americani sau autohtoni, care, 
obținînd concesionarea anumi
tor terenuri pentru construc
ția unei căi ferate, le-au .lăr
git" în daunu locuitorilor a- 
celor ținuturi, transformîndu-ia 
în domenii proprii.

...Și în Peru
centrele de triaj ale capita
lei italiene, iar presa men
ționează că vagoane poștale 
întregi nu au fost încă des
cărcate. Greva generală a 
poștașilor italieni, încheiată 
vineri, a fost urmată de o 
serie de greve perlate; potri
vit observatorilor din Roma, 
situația nu va reveni la nor
mal în acest sector pînă mier
curi. Tot în capitala italiană,

medicii de la spitalele uni
versității se află, începînd de 
luni, într-o grevă de două 
zile, fiind asigurate numai 
serviciile de urgență. Sindi
catele au declarat că perso
nalul medical cere îmbunătă
țirea situației sale economi
ce. Miercuri, la Roma se vor 
afla în grevă lucrătorii din 
transporturile publice.

LIMA 19 (Agerpres). — Con- 
tinuînd aplicarea reformei a- 
grare, autoritățile peruane au 
expropriat alte șase latifundii 
situate în departamentul (.imn, 
precum și în regiunile centrale 
șl sudice ale țării. Pămint urile 
expropriate intră în administra
rea Direcției generale pentru 
aplicarea reformei agrare, ur- 
mînd a fi ulterior repartizate 
obștilor țărănești.
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