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Biroul Marii Adunări Naționale a sta
bilit ca lucrările in ședințe plenare ale 
actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale 
să fie reluate Joi, 29 aprilie 1971. ora 9 
dimineața.
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Cadență accelerată de lucru 
pe șantierele de construcții

Din capul locului trebuie 
menționat faptul meritoriu că, 
in cinstea gloriosului semicen
tenar al partidului, angajamen
tul constructorilor de la Grupul 
de șantiere Petroșani al T.C.II. 
a fost depășit încă din ultima 
lună a trimestrului I. Astfel, 
au fost predate, înainte de ter
menul înscris in grafic, blocu
rile 16 C și 16 D din Vulcan, 
totalizând 40 de apartamente, 
și blocul G 10, cu 119 garsonie
re din același oraș.

Harnicul colectiv de construc
tori nu s-a mulțumit, însă, cu 
aceste rezultate. Analizîndu-și 
posibilitățile, resursele de care 
dispune, tot în vederea întîrn- 
pinării cu cinste a istoricului 
eveniment de la 8 mai, și-a 
propus să mai predea înainte 
de scadența prevăzută blocul 
D 2—1 și 20 de apartamente 
din blocul H 3—1 din Petro
șani, și blocul F 3, cu 20 apar-

tamente, din Uricani. Devansa
rea prevăzută : între 23 și 53 
de zile.

In prezent, întregul colectiv, 
în frunte cu comuniștii, și-a 
mobilizat toate forțele necesare 
pentru ca aceste frumoase o- 
biective stabilite să fie traduse 
în viață. Lucrările, atît cele de 
finisaj interior cît și cele de 
finisaj exterior, se află într-un 
stadiu avansat care asigură rea
lizarea năzuinței constructorilor.

Dintre formațiile de lucru c-

vidențiem, îndeosebi, pe cele de 
zidari conduse de Dumitru Ro
șu, Marin Rădulescu, Nicolae 
Militarii și Ștefan Radar, pe 
cea de timplari condusă «le 
loan Tobă și de dulgheri a lui 
Ion GySrgy. Remarcăm aportul 
substanțial al comunistului 
Constantin Albu, maistru prin
cipal pe șantierul 1 Petroșani- 
Acroport, care conduce cu com
petență oamenii, ii sprijină, pu- 
nînd mult suflet în realizarea 
de calitate a construcțiilor.

Fru aitași 
în activitatea patriotică

avut loc adunarea 
organizației U.T.C.

Vineri 
generală 
nr. 5 (a 
nic) din 
Spre deosebire de alte momen
te similare, acesta a fost mar
cat de festivitatea de înmînare 
a insignelor de fruntași în 
activitatea patriotică. Printre

a
a 
sectorului electromeca- 
cadrul minei Dîlja.

aceia care au dat 
vadă de multă strădanie 
abnegație în numeroasele 
lejuri în care tineretul exploa
tării a fost solicitat, se numă
ră uteciștii Năstase Buturoagâ, 
Ignat Fodor, Alexandru Bota, 
Petru Svedlacek, Gheorghe Bor- 
hină, Petru Samotă și M Stoica.
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RENAȘTERII TOICAWULUS
20 de ani de la redeschiderea minei
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Prestațiile de serviciu

reprezen- 
locale

salutat
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cu 
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Clubul sindicatelor din Vul- 
fcan a fost, ieri după-amiază, 
«gazda unei emoționante mani
festări comemorative : adunarea 
Ifestivâ a salariaților exploatării 
miniere din localitate consacra
tă împlinirii a 20 de ani de la 
redeschiderea minei. In sala în
veșmântată sărbătorește a clu
bului — pe al cărei fundal pur
puriu erau înscrise datele fes
tive ; „Exploatarea minieră Vul
can 1951—1971*  — au luat loc 
sute de muncitori fruntași, ca- 
,dre tehnico-inginerești din con- 
’ducerile sectoarelor și a minei, 
mineri pensionari și alți vete
rani ai minei — invitați de onoa
re la festivitate care au parti
cipat la lucrările de redeschi
dere, directori ai exploatărilor 
miniere din bazin, 
tanți ai organelor 
partid și de stat. 

• Cei prezenți au
căldură sosirea în mijlocul 
a tovarășilor Ștefan Almășan. 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., Cle
ment Negruț, prim-secretar ăl 
Comitetului municipal de par
tid, Pogea Brîncoveanu, preșe
dintele Consiliului județean al 
sindicatelor, Petru Roman, di
rectorul general al Centralei 
cărbunelui Petroșani, veniți pen
tru a lua parte la sărbătoarea 
colectivului — sărbătoarea re
nașterii Vulcanului minier și 
totodată a Vulcanului urban.

...Ora 17. La masa prezidiu
lui, încadrată de lămpi de mi
ner și flori, iau loc oaspeți și in
vitați de onoare ai colectivului. 
Secretarul comitetului de partid 
al minei, tovarășul Gheorghe 
Săcăluș deschide festivitatea 
consacrată comemorării a două 
decenii de la redeschiderea mi
nei Vulcan. Apoi, de la tribuna 
adunării, directorul exploatăr

Ion Popescu, înfăl

șează auditoriului o retrospec
tivei asupra momentelor crucia
le, hotărîtoare; 'rămase neuitate 
în memoria generațiilor, din 
perioada celor 20 de ani de 
intensă trăire a minei și a oa
menilor ei, de prefaceri uimi
toare în viața localității. Eveni
mentul împlinirii, la 9 aprilie, 
a 20 de ani de cînd a fost scos 
la suprafață primul vagonet 
cu cărbune după redeschiderea, 
în 1951, a minei Vulcan — a 
arătat directorul exploatării — 
capătă o și mai puternică sem
nificație acum, cînd întregul 
nostru popor întâmpină cu un 
uriaș entuziasm și realizări ne
maivăzute apropiatul semicente
nar al creării “ ............. ~
munist Român. Căci, prin grija 
și preocuparea 
partidului și 
pentru industrializarea socialis
tă a țării, valorificarea rațio
nală a bogățiilor subsolului, 
mina Vulcan și-a recăpătat 
dreptul la existență, a renăscut 
din propria-i ruină.

închisă de hrăpăreții patroni 
capitaliști, în octombrie 1931, 
sub falsul și iraționalul motiv 
al „nerentabilității", dar în rea
litate mai mult de teama pa
ralizantă a cercurilor burghezo- 
moșierești de avîntul mișcării 
muncitorești revoluționare, tot 
mai puternice, din Vulcan, mi
na și oamenii ei au făcut pași 
uriași înainte în cele două de
cenii de activitate în anii lu
minoși ai socialismului. Prin 
volumul considerabil de inves
tiții materializat în galerii și 
puțuri săpate în subteran pen
tru dezvoltarea capacităților, 
pentru modernizarea și utilarea 
abatajelor, prin introducerea 
unor metode de exploatare de 
mare eficiență, producția și 
productivitatea muncii au cres
cut vertiginos. Producția a eres-

Partidului Co-

permanentă a 
statului nostru

cut de aproape 34 ori. Dacă 
în 1951, anul redeschiderii, s-au 
extras 36 000 tone de cărbune, 
astăzi producția minei depășeș
te 1,2 milioane de tone; pro
ductivitatea muncii a crescut 
de la 0,842 tone/post în 1951, la 
1,501 tone/post în 1970, adică de 
1,8 ori; valoarea mijloacelor 
fixe depășește în prezent 494 
milioane lei, crescînd de aproa
pe 2 ori față de nivelul anu
lui 1951: gradul de înzestrare 
energetică a minei a crescut de 
peste 5 ori; producția extrasă 
mecanizat reprezintă 58 484 to
ne și cea realizată în abataje 
cu susținere metalică atinge 
420 000 de tone, fiind în con
tinuă creștere pe măsură ce se 
introduc în subteran noi echi
pamente de mecanizare și sus
ținere modernă; cîștigul mediu 
pe om este de 2 000 lei, înre
gistrând o creștere de aproape 
4 ori în comparație cu primii 
trei ani de la redeschiderea mi
nei.

Sînt cifre și fapte grăitoare 
prin ele înșile despre drumul 
străbătut în cei douăzeci de 
ani de la redeschiderea minei 
Vulcan. O astfel de ascensiune 
a parcurs și orașul. In anii 
construcției socialiste, o dată cu 
dezvoltarea minei, pe teritoriul 
orașului Vulcan s-au construit 
importante obiective industria
le și social-culturale ca termo
centrala Paroșeni, Preparația 
Coroești, instalația de brichetaj 
Corcești, Fabrica de stîlpi hi
draulici, s-au înălțat peste 100 
de blocuri moderne cu mai 
mult de 4 000 apartamente con
fortabile, școli noi, numeroase 
unități comerciale, creîndu-se 
astfel condiții minunate de trai 
civilizat pentru familiile mine-
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Teatru de păpuși
în discuția deputaților

Aflat în turneu în Valea 
Jiului, Teatrul -de păpuși din 
Oradea va prezenta piesele 
„Oltul și Mureșul11 de Al. Mi- 
tru și „Aventurile lui Chiț

Ildiko.— Miț" de Kovacs 
Spectacolele vor avea loc as
tăzi, -la ora 10, în sala clu
bului din Petrila și mîine la 
Casa de cultură din Petro
șani.

Duminică, 
la clubul din Vulcan

Clubul sindicatelor din Vul
can și-a programat pentru 
astăzi, la ora 10, în sala de 
lectură, recenzarea și prezen
tarea cărții „Călăuza tehnică 
a securității muncii pentru

dinmuncitorii de la abatajele 
minele de cărbuni".

In jurul orei 20, tinerii 
oraș pot participa la o seară 
distractivă cu formația locală 
„Ritmic*.

„și la Petrila
Astăzi, la ora 10, pentru 

iubitorii poeziei e organizată 
o dimneață de versuri din

din

creația lui Eugen Frunză i 
„Partidului inima și gîndul". 
Recită Gabriela Gaier și Ca- 
tița Ilie.

Întîlnire
La „Librăria noastră" din 

cadrul complexului comercial 
Petrila a avut loc deschide
rea festivă a Decadei cărții 
social-politice pentru tineret. 
Cu acest prilej, comitetul o- 
rășenesc U.T.C. Petrila a or
ganizat o întîlnire cu tov.

Tiberiu Gagyi, profesor de is
torie la Școala generală nr. 
3 Petrila. care a prezentat 
cartea lui Lucrețiu Pătrășca- 
nu „Sub trei dictaturi". Fes
tivitatea a atras numeroși 
participant din rîndurile ti
neretului interesați să afle 
noutățile din librărie.
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Consiliului popular municipal

REALIZAREA 
indicatorilor tehmco-economici 

nu este încă totul 5
PREVALEAZĂ 

satisfacerea cerințelor
9

populației
Sesiunea a X-a a Consiliului 

popular municipal a luat în dez
batere o problemă de mare in
teres cetățenesc i modul cum 
răspund unitățile prestatoare de 
serviciu cerințelor mereu cres- 
cînde ale populației. Domeniu 
de o deosebită însemnătate pe 
linia ridicării nivelului de trai 
al maselor, unitățile prestatoare 
de serviciu au sarcini multiple 
atît pe linia lărgirii continue 
a gamei prestațiilor cît și a îm
bunătățirii calității acestora.

Aflate mereu în preocuparea 
organelor locale ale puterii de 
stat, în urma dezvoltării con
tinue a bazei lor materiale 
seama investițiilor alocate

stat și a utilizării mai bune a 
resurselor locale, unitățile pres
tatoare din municipiu și-au 
sporit an de an volumul ser
viciilor, și-au diversificat sor
timentele. Astfel, în ultimul an 
al cincinalului, 1970, volumul 
total al prestațiilor de serviciu 
în municipiu a fost cu peste 
20 la sută mai mare decît în 
1965. Activitatea de prestații 
a întreprinderii de industrie 
locală, a întreprinderii de gos
podărie locativă, a întreprinde
rii de gospodărie comunală, In-

pe 
de

Fundalul 
EXPOZIȚIEI OMAGIALE 

deschisă la Vulcan 
fost înregistrat pe peliculă 
de fotoreporterul nostru 

ION LICIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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SCOALA-FAMILIE
1

Despre legătura ce trebuie să 
existe îrțtre părinți și școală 
s-a scris și s-a vorbit foarte 
mult. Este un subiect asupra 
utilității căruia nu există dubii, 
teoretic existînd un consens 
deplin de ambele părți. S-ar 
putea zice că idealul a fost a- 
tins dacă situațiile ivite pe ici, 
colo n-ar arăta că problema nu 
e nici prea pură și nici prea 
simplă...

Cu cîtva timp în urmă, pri
meam o scrisoare de la Mircea 
Roibu, din Petrila în care aflam 
că „de la un timp copilul meu 
nu mai poate să se despartă 
de notele mici cu toată sîrgu- 
ința lui cit și cu ajutorul nostru 
al părinților, nu mai punem la 
socoteală faptul că învață pînă 
noaptea târziu în speranța că 
a doua zi profesorul va bine
voi să-i acorde o notă mai a- 
rătoasă..." Am fost tentați să 
credem că e vorba de o supă
rare de moment a părintelui 
pentru cîteva note mici ale fi
ului însă, într-o convorbire ul
terioară, semnatarul scrisorii a

indicat că e vorba de persecu
ție. Persecuție în școală ? In is
toria invățăminitului n-ar fi 
ceva unic dar în zilele noastre 
pare a fi un anacronism desă- 
vîrșit. In jurul acestui caz se 
impunea o anchetă pentru a 
afla care-i adevărul și a ajuta 
familia să-și recapete încrede
rea în școală. Și am pornit 
de la abstract la concret, de 
la informații privitoare la ele
vul Viorel Roibu din clasa a 
VII-a a Școlii generale de 10 
ani nr. 5 Petrila pînă la o dis
cuție cu el însuși.

Directorul adjunct, înv. Gh. 
Pîrvulescu, l-a indicat ca fiind 
tipul perfect al copilului ne
supravegheat de familie, singu
rul fiu al părinților, e obraz
nic, neatent, deranjează colegii, 
nu-și face lecțiile. Am mai a- 
flat că părinții, suspicioși, l-au 
transferat și pe la alte școli, 
'loți profesorii se plîng de com-

(Gontinuare în pag. a 3-a)

Astăzi se desfășoară în Pe
troșani, la Casa de cultură și 
Teatrul de stat, faza jude
țeană a concursului cultural- 
artistic al liceelor. Vor parti
cipa toate liceele din Valea 
Jiului alături de cele din 
Hunedoara, Ghelar, Călan și 
Hațeg. Este o manifestare 
culturală ce-și propune să e- 
vidențieze și să canalizeze ta-

Concurs
cultural-
art/st/c

al liceelor
lentul și aptitudinile elevilor 
prin intermediul diferitelor 
forme spectaculare. Am aflat 
că liceul din Petroșani se 
■prezintă în concurs cu un pro
gram foarte variat i un spec
tacol cu piesa „Passaccaglia" 
de Titus Popovici, dansuri 
populare, grup folcloric fe
minin, soliști instrumentali de 
muzică clasică, formația de 
muzică ușoară „Juvenes" și 
un duet vocal.

Cei promovați la această 
fază vor fi premiați și invi
tați să susțină, la București, 
un spectacol de gală.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ocupaseră locurile de la fereastra compartimentului 
și-și înfundaseră tălpile (ne-ncălțate) in plușul banchetei. 
O pereche, tineri, probabil nu de prea multă vreme că
sătoriți. Sătui și suficienți, nu pierdeau ocazia să rida gros 
de oamenii prinși in dificultatea înghesuielii de pe culoarul 
vagonului. Din cind în cind, se concentrau asupra destu- 
pării eșantioanelor de Fru-Cola, degustind, cu subtilitate 
de experți, conținutul aproape incolor. Panseurile legate de 
multiplele posibilități de utilizare a sticlelor goale erau pi
cant întretăiate de sintagme sui-generis ca „aer acrit", „tren 
ultra-timpit" (superlativul ii reprezenta...), „voiaj infect" și 
altele și altele.

...Dar iată că, la un moment dat, peisajul curgător de 
afară aduce in cadrul ferestrei trenului imaginea unui ar
bore solitar, dezgolit de podoabe, învăluit in aburii roșiatici 
ai amurgului. Alături, in exodul de verde al primăverii, 
pline, un corn acoperit de floare trezea senzația acută de 
ușurătate și limpezime. Pe creștetul arborelui, retezat poate 
de-un fulger, lingă flacăra soarelui, înclinat către linia ori
zontului, intr-un fel de oblanic de paie, două siluete de 
berze tinere, acum nemișcate, acum înflorind tandrele ges
turi cu farmec nespus pe care le poate dezvălui doar exis
tența perechii... ■

...Cu chipurile acrite în acea clipă, perechea din apro
piere, privea pe geam, in gol, fără să vadă .•

— Uf! Ce pămint sărac...
— Da’ ce gîndvști, dragă?!...
Vă spun cu mina pe inimă că mi-a fost milă de el...

T. MULLER
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astenici.

indicația 
dreptate, 
avea ați

în care se elo- 
dc Tokay. Printre dc- 
Voltaire, Heine, Goethe.

Scripta manenf

că

O farfurie zbu- 
obiect zburător

UN ȘOFER GHINIONIST 
pt.. conformitate I. Elias

mari 
ali-

craniu 
în anul 
în cursulCulegătorii de ciuperci dintr-una din insulele 

Oceanului Indian se ocupă cu colectarea ciu
percilor și noaptea. De altfel, au motive destul 
de întemeiate s-o facă t ciupercile de pe insula 
lor sînt fosforescente.

zic 
por- 

Livezeni,

Eu 
Și

cules de ciuperci

Orășelul Tokay — centrul vestitei regiuni vi
nicole din Ungaria — va sărbători anul viitor 
900 de ani de la atestarea sa ]X? hartă. Cu acest 
prilej, autoritățile locale pregătesc editarea unei 
antologii din operele literare — versuri, poves
tiri, fragmente de romane 
giază calitățile vinului 
gustătorii iluștri se află

speak english ?
Ascultătorii britanici audiază în ultima vreme, 

in cadrul emisiunilor de radio, un limbaj cit 
se poate de diferit de „engleza de la Oxford" 
pe care au învățat-o la școală. Anunțurile pre
zentate sint împănate cu tot felul de barbarisme. 
In lupta pentru puritatea limbajului, direcțiu
nea B.B.C,-ului a spus răspicat : speakerii însăr
cinați cu citirea comunicatelor oficiale trebuie 
să se prezinte la microfon... în smoking.

0 
o 
o

Fragmentul unui 
omenesc, descoperit 
1936 la Los Angeles 
unor lucrări rutiere de es- 
cavare. datează — s-a stabi
lit zilele acestea — de peste 
23 600 de ani. Potrivit antro
pologului Rainer Berger, de 
la Universitatea din Califor
nia, acest fragment de cra
niu, aparținînd așa-numitu- 
lui „om Los Angeles", este 
cea mai veche fosilă ome
nească descoperită în emis
fera occidentală. El a preci
zat că cele mai vechi fosile 
umane sau pre-umane desco-

perite pînă acum au fost g 
site în Africa și Indonezia, 
vîrsta lor fiind situată între 
cîteva milioane și 20 milioa
ne de ani. Se confirmă, după 
părerea lui Berger, că omul 
— homo sapiens — își are 
originile în Africa, de unde 
s-a răspîndit în restul lumii, 
în primul rînd în Indonezia 
și, probabil, în ultimul rînd 
în cele două Americi. „Omul 
Los Angeles' a fost în mod 
vag clasificat în categoria 
..pleistocenului tîrziu", 
a început cu circa trei 
oane și s-a încheiat cu 
10 000 de ani în urmă.

FOILETON

MISTERUL
BIDONULUI
ZBURĂTOR

mili- 
circa

ta Fa-

mănuși 
ne oprește, 

și ale

să mă odihnesc destul, 
face

Viața pe bicicletă

CarneFoto ! Ion LEONARD

artificială
BOULE

DE INIMA
51

PROBLE ZIUA POEZIEIMELE
ACESTORA

€ & € € €> f
(traducere din 

limba franceză)

zi a 
con-

La Dakar, capitala Senegalului, a fost stabilit 
recent un record ciclist sui generis : Mohammed 
Hevab a rulat pe stadionul din oraș timp de 
100 ore fără oprire. El a mîncat, s-a spălat și 
s-a bărbierit fără să înceteze să dea din pedale. 
Cînd s-a dat jos de pe bicicletă, singura sa do
rință a fost să doarmă.
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Am citit recent o carte 
„OZN — sfidare la rațiunea 
umană" sau așa ceva, apoi am 
recitit-o o dală, încă o dată 
și, tot așa, după vreo trei — 
patru lecturi, mărturisesc că 
am rămas nedumerit. Nu știu 
cum au putut să se grăbească 
în așa măsură autorii, să ti
părească o carte atît de im
portantă fără să cuprindă în 
paginile ei cîteva cuvinte, în
soțite de o fotografie auten
tică, despre uluitorul feno
men care va rămîne înscris
pentru totdeauna în istoria 
vieții me’.e pe care am s-o
scriu acum la odihnă. Căci
din cauza cercetărilor penale 
am 
Eu am vrut să am de-a 
cu cercetătorii științifici, dar. 
primii care au sosit la fata 
locului nu au fost ei. Știința 
întotdeauna a întîrziat și de 
aceea avem astăzi necazuri cu 
cercetările și mai ales cu 
cele penale.

Pe scurt, iată despre ce 
e vorba. Sînt șofer, zis con
ducător auto, că sună mai cu 
rezonanță, și într-o zi por
nesc .Buceagul", opresc la 
poartă, preiau foaia de par
curs, pornesc, opresc la bi
rourile beneficiarului, iau în 
cabină un contabil, sau așa 
ceva, și ’in însoțitor, pornesc, 
opresc la Livezeni, ' "
brica de lapte. Coboară con
tabilul, coboară însoțitorul, 
cobor și eu. Cînd să trîntesc 
ușa, mai arunc o privire în 
cabină. Cabina goală, goluță. 
Nimic suspect Intre timp vi
ne contabilul, urcă în cabi
nă, vine și însoțitorul, urcă, 
ure și eu, pornesc mașina, 
salutăm toți trei portarul și- 
la drum întins spre Lupeni.

Pe traseu, la un moment 
dat toți trei ne dăm seama 
că ceva nu e în regulă. Ceva 
— un nu știu ce formidabil — 
devenise suspect din cale-

afară. Ne tot frămîntăm noi, 
fiecare în sinea lui interioară, 
să ne dăm seama ce poate 
să fie, cînd, pe neașteptate, 
iată-ne ajunși în Lupeni. 
In mijlocul șoselei, un om al 
ordinei publice cu 
albe, imaculate,

— Actele mașinii 
pasagerilor, am auzit Ca prin 
vis. Apoi : Ce transportați cu 
mașina ?

și noi în oabină și, brusc, 
ne-am pierdut cunoștința. 
După un timp ne-am revenit, 
privim din nou, și ce cre
deți că ne văd ochii ?

Farfuria! ~
rătoare, sau 
neidentificat, de forma unui 
bidon. Și nu orice fel de bi
don, ci unul mare de 10 litri, 
plin cu lapte, zăcea pe po-

— Ambalaje, am răspuns 
toți trei în cor, pătrunși de 
nobilul simțămînt al solidari
tății noastre de pasageri.

Tensiunea creștea, simțeam 
cu toții că fenomenul suspect 
semnalat încă de pe drum 
se accentuează.

— Dar în cabină ce tran
sportați ?

— In cabină ? Nimic 
am răspuns din nou 
trei ca unul singur.

Coborîm cu toții,

deaua cabinei, sprijinit de 
schimbătorul de viteze și 
frîna de mînă. Un bidon bles
temat care ne dădea cu ti
fla și rîdea, parcă, de noi.

— Ce-i ăsta ? — auzim 
întrebarea pe care tot atunci 
ne-am pus-o și noi, tot în 
sinea noastră interioară.

— Nu știm!
— Cum nu știți, că doar 

sinteți oameni maturi ? Cum 
a ajuns în cabină ?

observat

Așa... Pe neașteptate...
Atunci, parcă m-a fulgerat 

ceva, probabil geniul din mi
ne, că imediat am rostit:

— E o farfurie, tovarășe 
milițian.

— Cum farfurie ? Nu vede
ți că e un bidon ?

— Bine, bine, o fi, dar să 
vă explic. E o farfurie zbu
rătoare care a luat forma unui 
bidon. Și ca să ne derute
ze mai mult s-a umplut și 
cu lapte.

N-a ținut explicația. Am 
cerut ca imediat, de la fa
ța locului, să plece cerce
tătorii penali și să vină cî- 
țiva cercetători științifici, că 
problema era de domeniul 
lor, dar sergentul nu, și nu, 

nu e nici o farfurie, că e 
un bidon care ar fi zburat 
în mod ilicit de pe rampa 
fabricii, în cabina noastră. 
Așa s-a întîmplat că în lo
cul unei riguroase anchete 
științifice a început, dintr-o 
marc eroare, o anchetă pe
nală.

— Cum a ajuns bidonul în 
cabină ?

— Nu știu ! Parcă poți să 
ști cum apar și dispar OZN— 
urile astea ?! Te pui cu far
furiile zburătoare ! 
să ne dați actele 
nim înapoi spre 
poate obiectul dispare singur, 
acolo de unde a venit.

Nici varianta asta n- 
nut

Acum sînt la odihnă, 
cîteva zile mă tot frămînt să 
rezolv un mister :

— Cum or fi aflat cei de 
Ia Lupeni. că prea nc-au luat 
la direct ? Din atitea mașini 
care circulă tocmai pe a noas
tră cu bidonul zburător au 
oprit-o !

Ceva nu e în regulă....

Folosind aparatura modernă, 
astronomii din Du 
(U.R.S.S.) au întocmit 
„biografice" a sute de 
riți din fier și piatră, 
vatorul astronomic care 
mis studierea atît de a 
țită a acestor corpuri 
este situat în valea Hissar

ș a n b e 
fișele 

meteo- 
Obser- 
a per- 

amănun- 
i cerești

Un mare număr de bolnavi de inimă ar 
putea fi salvați și reintegrați in viața activă, 
a declarat directorul Biroului regional O-MLS. 
pentru Europa, Leo Kaprio. Potrivit apre
cierii acestui specialist, infarctul miocardic, 
problemă majoră a sănătății în țările indus
trializate, a cunoscut o neașteptată extindere 
chiar in rindul tinerilor. In cele mai multe 
țări, un deces din trei al persoanelor în 
vîrstă de 55 de ani se datorează acestei ma
ladii. Peste o jumătate dintre bolnavi mor 
în următoarele ore după atacul de cord, iar 
aproape 40 la sută in următoarele luni.

Potrivit unui buletin O.M.S., progresele 
medicinei contemporane permit readaptarea, 
in 90 la sută din cazuri, a bolnavilor car
diaci.

„Săptămina europeană a inimii" (21—28 
februarie), organizată din inițiativa societă
ților internaționale și europene de cardiolo
gie și a Fundației internaționale de cardio
logie, a constituit o veritabilă cruciadă în 
lupta împotriva acestui „flagel al secolului*.

De șapte secole, a 13-a 
Anului nou japonez este 
sacrală Poeziei. In fiecare an, 
în această zi, împăratul anun
ță tema poeziilor destinate a- 
cestei festivități pentru anul 
care urmează. In 1970 tema a 
fost „florile" iar pentru acest 
an „vatra strămoșească". Tn 
ultimul an, la palatul impe-

AS1ENIE
ut n/innm

Fericiți cei ce trec prin primăvară fără să facă aste
nie. Aceștia — fericiții — sînt, de regulă, oamenii care 
muncesc conștiincios, care merg cuminți la ședințe, de 
unde pleacă întotdeauna calmi, cu un bogat bagaj de cu
noștințe; sînt oamenii pe care șefii lor pun bază. Astenicii, 
în schimb, sînt de compătimit.

Boala este contractată, cu predilecție, de șefi — mai 
mari sau mai mici: de birouri, de secții, de sectoare, de 
întreprinderi, de instituții. De ce-i lovește astenia îndeosebi 
pe ei ? Pentru că au subalterni și, deci, are c.ine-i înțelege. 
Păi dacă zice șeful că-i plecat la ședință sau pe teren, la 
doctor sau în altă direcție „precisă", poți pune tu, subaltern, 
la îndoială argumentele lui ? ! Șeful e chemat, are proble
me, este omul cel mai expus astenici — mai ales a celei 
de primăvară. A dat jind ierbii și ginduri melancolice um
blă răzlețe. E cald, e soare mult. Acum, berea e mai proas
pătă și mai rece; în cafenele, cea mai bună cafea — cu 
coniac, rom sau fără — se servește acum, primăvara; amin
tirile. (zăpezile de altădată) revin acum mai repede în me
morie și sînt mai interesante decît iarna, de pildă, și tot 
acum, primăvara, înfloresc grădinile, iar fluturii umblă din 
floare-n floare.

In deplasările mele pe teren (eu nu sînt astenic; nici 
măcar șef nu sînt) mă amestec adesea printre astenici. 
Avem același program de lucru — dimineața — și terenul 
meu de acțiune este, de multe ori, terenul lor de tratare a 
astenici — o bere, o cafea, un coniac, o șuetă. Pe mulți 
ii cunosc bine, li aștept la secretariatul unităților pe care 
le conduc, să se întoarcă de pe teren sau de la vreo șe
dință urgentă. Sînt clari, expeditivi. Au multe probleme. 
După scurt timp îi revăd sorbind cafeluța la cafenea. Și 
secretarele lor știu să prepare cafele bune, dar pentru 
oaspeți. Ei preferă cafeaua in oraș. E mai gustoasă, mai 
dulce (atmosfera), pot urmări in voie disputa dintre moda 
mini, midi și maxi, schițează profilele subalternilor și ale 
șefilor (pentru că orice șef are și el un șef).

La serviciu, astenicii sînt spirt nu alta. Sobri, demni, 
hotărîți. Trasează sarcini concrete, cu termene precise, își 
rinduiesc scriptele și dosarele, își tratează subalternii cu 
superioritate. Iar aceștia îi ascultă, ii înțeleg. Fiecare subal
tern știe că șeful trebuie să fie sobru, intransigent și puțin 
astenic.

Așa sint șefii. Sobri, intransigenți și puțin 
(Șefii dumneavoastră, nu ai mei).

Propoziția dintre paranteze am adăugat-o la 
șefilor mei, după ce au citit acest material. Aveau 
Șefii mei au întotdeauna dreptate. Păi dacă n-ar 
fi citit dv. aceste rînduri?

G. DINU

locul unde intîlnesc cele
mai multe nopți fără lună — 
260 într-un an. Cunoașterea di
recțiilor spre care zboară me
teoriții ^este foarte necesară în 
cosmonautică; specialiștii de aici 
au stabilit că anual ar exista 
12 ploi de meteoriți care bom
bardează planeta noastră la in
tervale aproape regulate.

rial au sosit versuri trimise de 
30 000 participant ; ca de obi
cei împăratul și împărăteasa 
s-au numărat între poeți. Po
trivit obiceiului, versurile îm
păratului sînt considerate de 
trei ori mai bune decît celelal
te, iar ale împărătesei de două 
ori. i

Nisschin Oil Mills 
unul dintre cei mai 
fabricanți de produse 
mentare ai Japoniei, a pus
în vînzare carne artificială. 
Aceasta este fabricată por- 
nindu-se de la soia din care 
se extrag proteine. Aspectul 
exterior c fibres și produce 
cerului gurii aceleași senza
ții ca și carnea. Pentru a le 
da un aspect și mai tentant, 
fibrele de proteină sînt re
grupate după lungime și 
grosime apoi sînt colorate. 
Nu-i mai lipsește biftecului 
obținut decît gustul de carne 
dar și acesta s-a realizat 
prin adăugarea acizilor ami- 
nați sau al sucului din car
ne.

Această carne artificială 
conține 25°/n proteine și este 
mai bogată decît carnea de 
vită (19,8°/o) sau de pore 
(13,4°/o). Cînd va fi produsă 
în cantități mari va fi de 
zece ori mai ieftină decît 
carnea de porc și de două
zeci de ori decît cea de vită.
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PAMÎNTUL DINTR-0 PERSPECTIVĂ NOUĂ
In prima etapă a zborurilor 

cosmice, cercetările au fost 
concentrate asupra Cosmosului. 
Astăzi, pe lîngă explorarea 
spațiului cosmic, obiectivele 
aparatelor fotografice de pe na
vele spațiale cu echipaj uman 
se îndreaptă tot mai des asupra 
Pămîntului. Cosmonauții din 
„Soiuz" 6, 7, 8 și 9, de exem
plu, au făcut înregistrări foto
grafice și cercetări speclral-fo- 
tometrice asupra suprafeței 
Terrei, oceanelor și atmosferei. 
Aceste cercetări sînt importan

te pentru dezvoltarea cercetă
rii condițiilor naturii, resurse
lor naturale și caracteristicilor 
scoarței Pămîntului. Unul din 
numeroasele obiecte de cerce
tare este și influența omului 
asupra naturii.

Din spațiul cosmic pot fi, de 
asemenea, studiate situația ve
chilor regiuni de inundații, in
diciile incendiilor din păduri 
sau stepe și procesele acțiunii 
de eroziune a apelor și vîn- 
tului. Cu ajutorul geografiei 
cosmice se poate întocmi și un

nou atlas fizic și geografic al 
globului. O primă ediție a apă
rut încă în 1964, sub îngrijirea 
oamenilor de știință sovietici. 
250 de hărți oferă, pentru pri
ma oară, o privire de ansamblu 
pe baze științifice asupra na
turii, structurii geologice, cli
mei, configurației apelor și us
catului, florei, faunei și resurse
lor naturale ale Pămîntului, 
precum și asupra configurației 
fidele a diferitelor regiuni. O 
a doua ediție, mai completă, a 
acestui atlas este în curs de 
elaborare.
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O nouă metodă de studiere 
a acționării substanțelor me
dicamentoase asupra orga
nismului a fost elaborată de 
colaboratorii Institutului de 
farmacologie al Academiei 
de Științe cehoslovace. Este 
vorba despre farmacociber- 
nelică — utilizarea mașini
lor electronice de calcul pen

tru fixarea datelor privitoa
re la influența medicamen
telor asupra sîngelui sau u- 
rinej și stabilirea, în 
prelucrării dalelor a 
necesare de
Procedeul scurtează durata 
de experimentare a unui nou 
medicament.

baza 
dozei 

medicamen te.
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și întreaga populație a 
orașului.

Momente 
lupta minerilor 
In vremile 
pentru 
o viață mai bună, din 
nouă și prosperă a minei și a 
orașului lor de azi au fost, de 
asemenea, evocate de către mi
nerii pensionari Ștefan Milialv 
și losif Cotoț, de minerul șef 
de brigadă Hie Chiron.

Despre trecutul minei, des
pre dezvoltarea ei impetuoasă 
in cei douăzeci de ani de la 
reluarea producției, și perspec
tivele dc viitor au vorbit de 
asemenea tovarășii Ștefan Al- 
mâșan, secretar al Comitetului 
Județean de partid, și Petru 
Roman, directorul general al 
C.C.P.

Imagini semnificative ale a- 
eeslor momente au fost comple
tate de 
punților 
poziția 
tot ieri. 
Lui ui.

In încheierea adunării come
morative, într-o atmosferă de 
Vibrant entuziasm, sutele de 
participanți au adoptat trimi
terea unei telegrame către Co
mitetul Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Intre altele, în telegramă se 
spune : „Pentru colectivul nos
tru de muncă are o mare sem
nificație faptul că aniversăm 
împlinirea a două decenii de 
la redeschiderea minei intr-un 
moment cind întreaga țară, in-

semnificative din 
de la Vulcan, 

de tristă amintire, 
dreptate, demnitate și 

..........................viața

cele înfățișate partici- 
la adunare și de ex- 
comemorativă deschisă, 
într-una din sălile clu-

Steagul roșu

tregul nostru popor, într-un u- 
riaș entuziasm și o puternică 
efervescență creatoare, se pre
gătește să sărbătorească apro
piatul semicentenar al Parti
dului Comunist Român. Prin 
grija părintească a partidului 
și statului nostru, mina Vulcan 
a fost readusă la viață iar 
vechea comună a șomerilor și 
mizeriei a devenit orașul Vul
can modern de azi, în plină 
dezvoltare și înflorire. Expri- 
mind năzuințele fierbinți ale 
celor peste 3 600 de salariați ai 
minei noastre, ne reafirmăm cu 
acest prilej hotărirea fermă de 
a răspunde cu noi realizări în 
producție grijii partidului nos
tru pentru oamenii muncii din 
Valea Jiului. Printr-o perfecțio
nare continuă a muncii noas
tre in subteran, prin valorifi
carea a noi resurse interne,

sîntem deciși să nu precupe
țim nimic pentru a ne aduce 
tot aportul la înfăptuirea mă
rețului program de dezvoltare 
multilaterală a societății noas
tre, elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R. Cu astfel dc 
sentimente in inimi colectivul 
nostru de muncă și-a mobili
zat toate forțele reușind ca, în 
cinstea gloriosului semicentenar 
al partidului, să depășească sar
cinile planului de producție cu 
9 600 tone de cărbune, să re
ducă prețul dc cost cu 1,52 
lei/tonă, să obțină economii in 
valoare de 450 000 Iei, iar în 
continuare ne vom majora an
gajamentul anual cu 3 000 tone 
de cărbune și vom face totul 
pentru a îndeplini in mod e- 
xemplar sarcinile primului an 
al cincinalului'.

3

sector de construe- 
terți și populație, o 
confecționat obiecte

nemulțumitoare în 
și aprovizionarea
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treprinderli dc panificație, a 
rețelei celor 4 cooperative meș
teșugărești se desfășoară la ora 
actuală în tonte localitățile mu
nicipiului și răspunde, în gene
ral, multiplelor cerințe ale 
populației in ultimul limp, a 
relevat sesiunea, activitatea dc 
prestații a cunoscut o creștere 
însemnată prin înființarea dc 
noi servicii de deservire ca de 
exemplu : un atelier auto-moto, 
o spălătorie și boiangerie dota
tă cu utilaje moderne, un ate
lier dc metrologie, secții de 
reparații și recondiționat mo
bilă și tapițerie, de transpor
tat mărfuri către populație și 
altele. In vederea deservirii op
time a populației la nivelul ce
rințelor de perspectivă, Comi
tetul executiv al Consiliului 
popular municipal a întocmit 
un studiu cu privire la dez
voltarea și diversificarea pres
tărilor de servicii în perioada 
anilor 1971—1975 — studiu care 
prevede modernizarea și dez
voltarea în continuare a unită
ților existente, precum și înfi
ințarea în următorii ani a încă 
58 unități de acest fel. mai ales 
în cartierele noi. A existat o 
preocupare susțiriută în ultimul 
timp și pentru extinderea și 
modernizarea unităților comer
ciale, acțiune ce va continua 
și în viitor, pentru aprovizio
narea ritmică a populației cu 
produse agro-alimentare și in
dustriale.

Analizînd rezultatele obținute 
de unitățile prestatoare de ser
vicii, participanții la dezbateri 
au apreciat drept pozitive stră
daniile acestora pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, pen
tru realizarea unor indicatori 
economici superiori. Realizarea 
indicatorilor dc plan își are o 
importanță dc necontestat, dar, 
esențial pentru activitatea uni
tăților de prestații rămine sa
tisfacerea cerințelor populației.

Accsta c criteriul fundamental 
pentru aprecierea modului cum 
iși indeplincsc aceste unități 
menirea. Or, faptul că din a- 
cest punct de vedere presta
țiile de serviciu sînt încă de
ficitare, arăta în sesiune depu
tatul Vasile Betcringhc, o ates
tă numărul mare al reclamați- 
ilor și sesizărilor adresate con
siliilor populare de către ce
tățeni. 1-a Vulcan continuă să 
persiste încă multe neajunsuri 
în ceea ce privește salubriza
rea orașului, întreținerea fon
dului locativ; după reparațiile 
executate de I.G.L. molozul re
zultat nu este evacuat multă 
vreme. Neajunsuri există și în 
privința aprovizionării operati
ve a unităților comerciale, pen
tru lărgirea rețelei unităților de 
alimentație publică și întreți
nerea acestora. Vorbitorul a ce
rut să se deschidă în Vulcan 
o sifonerie și alte unități 
parținînd de I.I.L. 
slaba calitate a unor 
de serviciu, deputatul 
Brașoveanu sublinia deficien
țele existente în organizarea 
școlarizării cadrelor necesare u- 
nităților de prestații. Deputa
tul a cerut sprijin în organiza
rea unui serviciu de transport 
pentru a rezolva problema că
răușiei particulare care profită 
]>e seama populației. Deputatul 
Francisc Șerban s-a oprit în cu- 
vîntul său asupra dezvoltării 
în ultimii ani a parcului auto 
rolevînd incapacitatea stației 
auto-moto de a satisface cerin
țele solieifanților. Vorbitorul a 
propus înființarea unei unități 
de autoservice la Petroșani, a- 
semănătoare celor din Deva și 
Hunedoara, o mai bună apro
vizionare a magazinului dc spe
cialitate cu piese etc. precum și 
introducerea a două schimburi 
la stația auto-moto existentă.

Sesiunea a reliefat și alte do
menii în care prestațiile de 
servicii nu sînt dezvoltate su
ficient sau lipsesc cu totul, cum

a- 
Arătînd 
prestări 

Victor

ar fi ) un 
ții-montaj 
secție dc 
de artizanat, un centru dc în
chiriat obiecte' de sport, dc uz 
casnic și ceremonii, servicii 
pentru îngrijirea copiilor și cu
rățenie la domiciliu etc. Nu 
sînt satisfăcute cerințele popu
lației nici în privința unor ma
teriale de construcții mult so
licitate. De asemenea, sînt de
ficitare atît sub raport, canti
tativ și calitativ unele activi
tăți ca repararea aparatelor de 
uz casnic, de radio și televi
zoare, executarea lucrărilor de 
constnicții și prestații către 
populație, lucrări de instalații 
electrice și sanitare, transpor
tul de mobilă și mărfuri la 
domiciliu etc. Sînt neajunsuri 
cauzate atît de lipsa unor spa
ții corespunzătoare, utilaje și 
personal calificat, dar și de de
ficiențele existente in conduce
rea și organizarea activității u- 
nităților respective. La I.G.L. se 
manifestă o receptivitate scă
zută față de solicitările popu
lației în executarea operativă 
și de calitale a reparațiilor mai 
ales la instalațiile sanitare, e- 
lectrice și de încălzire centrală. 
Mulți salariați ai I.GL. dove
desc indisciplină, lipsă de soli
citudine față de populație; cen
tralele termice și ascensoarele 
sînt date în grija unor lucră
tori care pe lîngă că nu dispun 
de calificarea adecvată nu do
vedesc nici răspundere față de 
obligații. Lipsa de consecvență, 
de ordine și spirit 
se constată și în 
fondului locativ.

Au fost criticate 
activitatea 

gospodăria

gospodăresc 
întreținerea

și deficien
țele din activitatea de pres
tații în gospodăria comunală, 
mai ales în desfășurarea trans
portului în comun, salubriza
rea și transportul gunoiului 
menajer, insuficienta preocupa
re a T.T.L. pentru lărgirea ga
mei de prestări și produse so
licitate de populație precum și

rezultatele 
deservirea 
populației de o parte a unită
ților comerciale și ~ 
Cooperativelor li s-au imputat 
de asemenea o seamă de defi
ciențe care dau naștere Ia ne
mulțumiri în rîndul populației. 
Cele mai multe reclamațli se 
referă la activitatea atelierelor 
de reparații radio și TV, ar
ticole de uz casnic, auto-moto, 
coafură și sectorul dc construc
ții și sînt determinate de sla
ba calitate a lucrărilor, neres- 
pectarea termenelor și a tarife
lor stabilite.

Pentru remedierea neajunsu
rilor și îmbunătățirea activi
tății unităților prestatoare, se
siunea a adoptat hotărâri co
respunzătoare. menite să asigu
re satisfacerea cerințelor popu
lației. Coca ce e esențial pen
tru îmbunătățirea activității de 
viitor este activitatea concretă, 
stăruitoare, inițiativa și răspun
derea pentru eliminarea nea
junsurilor, pentru valorificarea 
largă a resurselor locale, a re
zervelor interne pentru lărgi
rea și diversificarea prestațiilor 
dc serviciu, pentru îmbunătă
țirea calității acestora. Un revi
riment substanțial necesită o re
vizuire și a stilului de muncă în 
aceste unități, a modului în care 
se organizează și se controlează 
îndeplinirea sarcinilor și, mai a- 
les, o concordanță deplină între 
vorbe (promisiuni) și fapte (ac
tivitatea concretă, judicioasă 
pentru îmbunătățirea activității).

Valorificînd potențele colecti
velor unităților prestatoare, a 
rezervelor lor interne, întărind 
răspunderea cadrelor/ există 
condiții ca, prin ajutorul mate
rial al organelor județene, să 
se obțină în viitor rezultate 
superioare în ridicarea activi
tăților de prestații la nivelul 
cerințelor actuale de dezvoltare 
a Văii Jiului, a cerințelor popu
lației municipiului.

T.A.P.L. DUMINICA 25 APRILIE

Cooperativa „Unirea11 se extinde
Cooperativa „Unirea” d n 

Petroșani. în dorința de a co
respunde actualelor atribuții 
ale cooperației meșteșugă
rești, își lărgește mereu zona 
de activitate. In acest sene, 
este elocvent numărul mare 
al secțiilor — 56 — care stau 
la dispoziția locuitorilor din 
raza orașelor Petroșani și 
Petrila. După ce la începutul 
anului au fost înființate sec-

ți-le de mecanică fină și re
parații obiecte de uz casnic, 
reparații radio (ambele la 
Pet>:la, scutind în acest fel 
pc localnici de deplasările 
la centrele din Petroșani), ti- 
nichigerie Și flori artificiale 
(la Petroșani), pînă la sfîrșî- 
tul acestei luni o secție de 
vulcanizare la cald va sta 
la dispoziția solicitanților din 
cartierul Aeroport. Ceasorni
căria din complexul aceluiași

cartier își desfășoară activi
tatea într-un spațiu nou ca
re poate satisface exigențele 
actuale.

De remarcat că în planul 
de măsuri tehnico-organiza- 
torice al cooperativei erau 
prevăzute numai două „pre
miere'. Fină în prezent, a- 
ceastă cifră a fost dublată, 
existînd toate șansele ca ea 
să fie multiplicată în conti
nuare.

I

noastre de 
televiziune,

Elevul problematic sau corigenta 
dialogului școalâ-iamilic

(Urmare din pag. 1)

portarea elevului V. R. Am 
cerut și catalogul clasei. Ru
brica la care figurează nu o- 
(eră o priveliște prea veselă 
(și aici, părinții sînt de acord 
cu școala): mediile și notele 
gravitau în jurul mediocrului 
5, cu multe oscilații inferioare. 
Chiar și la purtare, în trimes
trul I, avea 7 (I) iar pentru 
trimestrul II existau șapte pro
puneri de scădere a notei !!

In caracterizarea elevilor din 
clasa a VII-a A, întocmită de 
prof. Nicolae David, diriginte, 
la 1 martie, aprecierile erau 
tranșate : „corigent, obraznic, 
singur la părinți". l-ana solici
tat și dumnealui opinia: ,.Am 
încercat în fel și chip să recu
perez acest copil. N-am reușit. 
Părinții nu sînt exigeați cu el 
si se pare că îi minte sistema- 
tic. Și, curios, e crezut. Mult 
timp nu prezenta carnetul de 
note profesorilor. Intr-o oră de 
dirigenție i le-am trecut cu pe 
toate. Reacția a fost promptă 

‘din partea familiei i 
venind la școală, 
na-a întrebat de ce 
atâtea note deodată 
l-am explicat. Oare 
venise și înainte să mă întrebe 
ce e cu el, de ce nu mai e 
notat?' Din convorbirea cu 
prof. N. David am dedus că 
ședințele cu părinții — mijloace 
de contact eficient între școală 
și familie, de informare psiho- 
pedagogică și de stabilire a u- 
nui consens asupra fluxului e- 
ducațional — sînt destul de ex- 
pe litive („Aceste ședințe, spu
nea dirigintele, au un scop 
mai complex iar discuțiile des
pre elevi se fac mai mult în- 
idjvidual").

a doua zi. 
mama lui
i-am dat 

fiului ei ? 
de ce nu

Dar ce opinie au colegii des
pre elevul R. V. ? Elevele El. 
Gălățeanu, președintă a detașa
mentului de pionieri, Eleonora 
Marcu, Cornelia Puiu și alții, 
spuneau pe nerăsuflate că nu 
se supune disciplinei clasei, îi 
deranjează la ore, îi amenință, 
are prieteni (tot elevi slabi la 
învățătură) care-1 laudă părin
ților denaturînd adevărul etc., 
etc.

Curiozitatea noastră începea 
să vibreze : cine-i și cum arată 
acest copil despre care părinții 
au o impresie excepțională, 
iar școala una deplorabilă ? I) 
aveam în față : un băiețel de 14 
ani, brunet și subțirel, ochi is
coditori, neastîmpărați și inîini 
febrile care nu-și găseau locul. 
L-am supus și unui sondaj, im
provizat dar concludent: ce
materie îi place ? chimia : care 
e formula apei ? hidrogen doi 
(I!); știe titlul unei poezii de 
Eminescu ? 
răspunsuri _ .
s-a născut Eminescu ? (priviri 
disperate în dreapta și în stin
gă). Aveam în față un elev 
slab pregătit, șovăitor, cu aten
ție unilaterală și instabilă (a- 
ceasta ar fi pîrghia asupra că
reia trebuie concentrate toate 
eforturile educative).

Și acum, cine are dreptate ? 
Evident, școala are un cîștig 
aparent de cauză, imaginea pă
rinților (deh, părinți iubitori !) 
e cu totul deformată în ce 
vește pregătirea copilului, 
rinții nu au multă școală 
solvită pentru a-i acorda 
sprijin consistent, rodnic, 
nu cunosc nici pedagogie, 
psihologie își iubesc copilul 
și doresc să facă din el un om. 
Ne-am convins că dirigintele, 
principalul responsabil, cunoș-

(ezitări prelungite, 
greșite); în ce an

ab- 
un
Ei 

nici

tea aceste aspecte (e și obligat 
să le cunoască și să le con
semneze în fișa psibo-pedagogi- 
că a elevului) însă a trecut pes
te ele cu destulă superficialita
te. Facem această afirmație 
sprijinindu-ne pe simplul, dar 
solidul argument, că pedagogul, 
educatorul (adică dirigintele) 
trebuie să-și canalizeze efortu
rile educative nu doar spre cei 
mai buni elevi (ar fi lipsit de 
sens), ci mai ales spre acei elevi 
care sînt problematici (compor
tament, poziția culturală a pă
rinților etc.) Școala nu este 
doar o instituție în care elevii 
își însușesc o sumă de cunoș
tințe, ci și una modelatoare. 
Pentru a-și îndeplini acest no
bil scop de formare a omului, 
trebuie să-și unească eforturile 
cu familia, stabilindu-se o u- 
nitate educațională. Acțiunea 
educativă nu este îndreptată 
asupra unei colectivități în 
generalitatea ei, ci se realizează 
diferențiat, asupra fiecărui su
biect in parte.

Aici intervine talentul peda
gogic prin metode, forme, căi 
de influențare ce trebuie aplica
te în deplină armonie cu fami
lia. In cazul de mai sus, con
tactul dintre diriginte și fami
lie a fost sporadic, superficial, 
fundat pe o totală necunoaștere 
reciprocă și, deci, ineficient. Re
zultatul ? Elevul V. R. ajuns în 
clasa VJI-a are un volum de 
cunoștințe redus, e recalcitrant 
și cu comportament necorespun
zător, deși părinții îl cred ex
cepțional. Este efectul ignorării 
legăturii dialogului ce trebuie 
să existe între familie și școală, 
dialog a cărui necesitate nu e 
doar o himeră teoretică, ci o 
stringentă problemă, mereu ac
tuală.

5 minute 
cu Marian 
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II cunoșteam dinainte pe 
conducătorul și, totodată, 
tînărul compozitor al forma
ției „Savoy“, Marian Nistor, 
așa că dialogul nostru a în
ceput firesc :

— De cînd a început să se 
afirme actuala voastră for
mație ?

— Am debutat în anul 
1967, pe scena „Teatrului 
Constantin Tănase", cu me
lodia „Ciobănașul". Au ur
mat apoi alte spectacole, in 
care am lansat 
„Mindrulița mea", 
trări la posturile 
radio, apariții Ia 
turnee,

— Critica de 
v-a catalogat ca 
gen 

ției populare și a-i 
chintesența în forme 
tonifică cultura umană, pînă 
în ipostazele ei cele mai ele
vate". ..........................
mi-se, 
riului 
poziții, v 
rul românesc, 
multitudine 
inspirație...

— Pentru 
constituie o 

fascinantă pot 
dc a aduce, la ade- 
lui valoare, folclorul 

ctalindu-i imensi- 
formelor

specialitate 
o formație 

,.pop“. Cineva spunea 
,a soarbe din cupa crea- 

populare și a-i revela 
în

La f
în i 
și în propriile com-

de surse de
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„Cupa semicenTeesarului P.C.R.“
La Institutul de mine din Pe

troșani s-au consumat zilele 
trecute, interesante întreceri 
sportive dedicate aniversării se
micentenarului Partidului Co
munist Român. Peste 200 de slu- 
denți și-au disputat întîietatea 
lai baschet, volei și fotbal.
®La baschet, locul I a fost o- 

clpat de echipa anului IV care 
a dispus în jocul decisiv cu sco
rul de 53—44 de echipa anului 
I. învingătorii au folosit în me
ciurile disputate următorii ju-

cători : Dragomircscu, Gruber, 
Sturek, Bochiș, Bălăneanu, Loy, 
Zahradiuk.

Echipa anului 1 a ocupat pri
mul loc la volei, cîștigînd in 
meciul hotărâtor cu 2—1 întîl- 
n'rea cu formația anului II. 
l’e locurile următoare s-au cla
sat reprezentativele anilor IV 
ș: III. Din echipa învingătoare 
s-au detașat : Rovinaru, Fekete, 
Țic, Banc, Rusu, Fălcușan, Bî- 
tea, Alexandroni, Popa.
După disputarea întrecerilor la

folbal, pe primele patru locuri 
s-au situat, în ordine, echipele 
anilor I, IV, III și II. Formația 
anului 1 a folosit următorii ju
cători : Rusu Revitea, Fălcușan. 
Faur, Bărâiac, Alexandroni, 
lacob, Mihăilâ, Cita, Oprea, 
Berinde, Bîtea, Romancscu. 
Csunovschi, Matei.

întreceri similare vor avea 
loc în zilele care urmează kt 
aieltism și judo.

Gh. IRIMIE
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8,45 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica dc dimineață.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii.

10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical. Opere 

muzicale inspirate din is
toria partidului.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea te

lespectatorilor : „Bicicle
tele din Belsize' — film 
muzical.

13,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

14.30 Fotbal : Farul — Dinamo 
București (Divizia națio
nală A). Transmisiune di
rectă de la Constanța. 
Ungaria — Franța (repri
za a H-.i). înregistrare de 
la Budapesta.

17,00 Muzică de promenadă, in
terpretată de fanfară.

17.30 Emisiune-concurs : ..Unde-i 
greșeala ?'.

18,35 Fotbal : Steaua 
(repriza 
trare de 
publicii.

19.20 I 001 de
19.30 Telejurnalul de scară.
20,00 51» de ani, in 50 de evo

cări.
20.20 Muzică populară Instru

mentală.
20,40 Film artistic : „Cine l-a u- 

cis pc Luo Barnes ?". Pre
mieră pe țară.

22,00 Campionatul mondial <J« 
dans profesionist dc la 
Mainz (R.F.G.).

22,50 Telejurnalul de noapte.

U.T.A. 
a Il-a) inregrs- 
la Stadionul Re-

seri.
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„CROSUL TINERETULUI66
Peste 200 de tineri și tinere 

din școlile și întreprinderile 
municipiului și-au dat întîlnire 
vineri după-amiază la faza mu
nicipală a celei mai populare 
competiții de masă „Crosul ti
neretului**.  Competiția, organiza
tă de către Comitetul munici
pal al U.T.C. in colaborare cu 
Consiliul municipal al sindica
telor și cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, 
a beneficiat de o organizare bu
nă, de un traseu adecvat și de 
Un timp foarte frumos.

Iată numele celor 6 sportivi 
care vor reprezenta municipiul 
Petroșani la faza superioară a 
competiției, pe categorii de vîrs- 
tă : Junioare 15—16 ani : 1)
Elena Gîtan, campioană muni
cipală pe anul 1971 Școala ge-

nerală nr. 1 Petroșani ; 2. Vio
rica Vînătoru, nr. 5 Petroșani ;
3. Mariana Pînzaru, Liceul Vul
can ; 4. Daria Păun nr. 4 Lu- 
peni ; 5. Mariana Manole. nr. 1 
Vulcan ; 6. Gabriela Krijela, Li
ceul Lupeni. Juniori 15-16 ani :
1. Vaier Mircea, campion mu
nicipal pe anul 1971, Liceul in
dustrial minier Petroșani ; 2.
Eugen Roiban, Școala profesiona
lă Petroșani ; 3. Ion Solvom ;
4. Constantin Știru, ambii de la 
Liceul industrial ; 5. Alexandru 
Kantor, Liceul Vulcan ; 6. Du
mitru Cheleș, Liceul industrial. 
Junioare 17—19 ani : 1. Loreta 
Untaru, campioană municipală 
pe anul 1971, Liceul Vulcan ;
2. Monica lacob. Liceu) Petro
șani ; 3. Eugenia Nicolae, Lice
ul Uricani : 4. Elena Greculescu,

popice jiui Petrila aspiră
la prima divizie

se știe, ec 
Petrila a 
municipal

noi a fost și 
experiență ten- 

zice,tantă, 
modul 
vărata 
autohton,
tatea și varietatea 
de exprimare muzicală. După 
cum formațiile americane, 
de aceeași factură, se inspiră 
și prelucrează folclorul ne
gru — blues, negro spiritu
als, dixieland, — cele fran
ceze, nemuritoarea șansonetă, 
cele englezești, vechile ba
lade galeze, așa și noi com
punem pe motive populare, 
ne inspirăm din inepuizabi
lul nostru folclor. Actual
mente încercăm să facem o 
corelație între folclor și com
poziția ca atare.

— Ce activități aveți în 
perspectivă ?

— După seria de specta
cole prin țară va urma să 
întreprindem un turneu In 
R.F. a Germaniei, împreună 
cu solista noastră 
Teodorescu, 
In Polonia... 
cipăm prea

După cum 
popice Jiul 
campionatul 
cest an, obținînd dreptul de 
participare la etapele superioa
re de calificare pentru divizia 
A. In vederea acestor dificile 
confruntări, popicarii petrileni 
se pregătesc cu conștiinciozita
te. De curând ci au susținut 
două duble întâlniri amicale în 
compania campioanei județu
lui Dolj — Voința Craiova. Ju
cătorii de la Jiul Petrila au 
cîștigat toate cele patru întîlniri 
cu următoarele rezultate: 5 050 
p.d. — 4 986 p.d. (pe arena Jiul 
Petrila), 4 999 p.d. — 4 878 p.d. 
((x? arena Minerul Petroșani), 
5 076 p.d. — 4 947^p.d. (pe arena 
Voința Craiova), 4 628 p.d. — 
4 523 p.d. (pe arena Minerul
Craiova). Cei mai buni jucători 
s-au dovedit Eugen Ghirciș,
Ștefan Cozma, Iosif Balogh, Ion 
Torok Vasile Boboc (de la Jiul 
Petrila) și Ion Schiopulescu, 
Vasile Ardeleanu, Victor Dina- 
le (de lâ Voința Craiova).

Ieri și astăzi popicarii de la 
Jiul Petrila își dispută șansele 
în etapa județeană a campiona
tului republican de popice găz
duită de orașul Hunedoara.

U.U.M.P. : 5. Toana Petru, nr. 
6 Petroșani ; 6. Mariana Bolți, 
I/ceul industrial. Juniori 17—19 
ani: I. loan Rădescu, campion 
municipal pe anul 1971, Liceul 
Petroșani; 2 Gogu Sevastru, Li
ceul Petrila ; 3. Ion Danciu ; 4. 
Emanoil Man, ambii de la Li
ceul industrial ; 5. Victor Mazi- 
lu : 6. Costică Orii ianu, ambii 
de la Liceul Lupeni. Fete 19 
ani : 1. Mariana Stelea. campi
oană municipală pe anul 1971 ; 
2. Melania Votca ; 3. Ana Tă- 
ian toate de la Liceul indus
trial; 4. Mana Imling; 5. Mar
gareta Recsak, ambele de la 
Liceul Lupeni ; 6. Florica Me- 
drea. Liceul Vulcan. Băieți 19 
ani : 1. Ton Magheru. campion 
municipal pe anul 1971, Liceu) 
Petrila; 2. Gheorghe lloiu,
U.U.M.P.: 3. Nicolae Deacă ; 
4. Nicolae Arghiloiu ; 5. Ro
mulus Obreja, toți de la E. M. 
Uricani; 6. Gheorghe Buliga. 
Liceul industrial.

Regretabilă absența de la a- 
ccastă competiție a tinerilor de 
la întreprinderile din orașul 
Lupeni, Vulcan, Petrila și a e- 
levilor de la școlile generale nr. 
2 și 3 Lupeni, Școala profesio
nală Lupeni și Școala comercia
lă Petroșani.
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18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena. Emisiune de infor
mații și critică teatrală. 
Zilele dramaturgiei origi
nale. >

18.30 Panoramic științific.
18,50 Revista economică TV.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani, in 50 de evo

cări.
20.20 Film serial: „Cavalerul 

Furtună'*  (IV).
21,10 In întîmpinarea semicente

narului P.C.R. Ocolul țării 
în opt luni (ultima etapă).) 
Participă echipele repre
zentative ale județele» 
Cluj și Maramureș. Trans
misiune de la Baia Mare.'1 

22,15 Cadranele din turnură1 
vechi. Program susținui 
de formația -Roșjli șl Ne
gru".

22,45 Telejurnalul de noapte.

—LIII ITYtSESS 
£sEE&SH£

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Triplă verificare (26 
— 28 aprilie); Republica : 
Orologiul Kremlinului (21 —28 
aprilie); PETRILA: Omul 
din Sierra (25—27 aprilie); 
LONEA — Minerul : Mărtu
ria (26—28 aprilie); VUL
CAN : Departe de lumea dez
lănțuită seriile I și II (26— 
29 aprilie); LUPENI — Cul
tural : Cinci pentru infern 
(24 — 28 aprilie).

„MOTANUL 
ÎNCĂLȚAT"

Mergînd pe linia extinderii 
și modernizării unităților salet 
O.C.L. Produse industriale Pe
troșani a redeschis de citeva 
zile magazinul de încălțămin
te pentru copii „Motanul în
călțat*.  Reamenajat după 
toate regulile arhitectonicii 
moderne și de comerț civi
lizat, magazinul cunoaște zil
nic o mare afluență de cum
părători. Aceasta înseamnă 
că se pot face lucruri fru
moase, moderne și in Valea 
Jiului, atunci ciut' există 
preocupare, inițialii -ante-

S. BĂLOI

Gabriela 
apoi un turneu 
dar să nu anti- 
mult...

Ionel ȚABREA

Primul contact cu incinta 
Exploatării miniere Aninoasa 
lasă o impresie plăcută ori
cărui nou venit. O alee în 
trepte betonate, zona verde 
înconjurătoare, te deterifltaă 
să acorzi o primă notă bună 
serviciului administrativ. Da
că însă curiozitatea... sau ne
voile te obligă să îți con
tinui pasul prin curtea ex
ploatării, adică acolo unde 
angejeții sînt nevoiți să stră
bată zilnic sute de metri, te

împotmolești în praf sau în 
noroi, depinde de starea at
mosferică.

Aproape zilnic, personalul 
de Ia suprafața minei solicită

de la domiciliu la locul de 
muncă condițiile cele 
civilizate, aici, trebuie 
supui unui adevărat test ; 
păsării. Ne-am convins

; mai 
să te 
al nc- 
și noi

că mai de- 
ore— 
cx-

NU SE
celor în drept remedierea 
urgentă a situației, dar de
geaba. Nu se aude I Și, uite 
așa, după străbaterea chiar 
a unor distanțe apreciabile

AUDE ?
foarte recent. Am mai avut 
și ghinionul de a nimeri pe 
plouie la mina Aninoasi 
In cele din urmă, de înecat 
nu ne-am înecai dar am ră-

a.

inas cu impresia 
grabă am fi străbătut o 
zărie și nu incinta unei 
ploatări.

Ne punem întrebarea : este 
atît de greu să se împrăștie 
în curte cîteva camioane de 
zgură ? Credem că nu. Poate 
că de data aceasta serviciu) 
administrativ va auzi pro
punerea noastră, care în fond 
este o doleanță a ortacilor 
lor.
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VIZITA DELEGAȚIEI
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

IN R. P. BULGARIA
rial, Dumitru Ținu, transmite : 
SlmUti. delegația Partidului 
Comunist Român, condusă dc 
tovarășul Gheorghe Pană, care 
participă la Congresul al N-le, 
al P.C. Bulgar, n făcut o vizită 
tn orașul Vcliko Tîrnovo. La 
intrarea în oraș, oaspeții ro
mân' au fost întîmpinați de re
prezentanți ai organelor locale 
dc partid și de stat.

După o scurtă vizită prin 
oraș, membrii delegației P.C.R. 
au plecat la Resen, unde au 
fost oaspeții gospodăriei agri
cole cooperative de muncă din 
această comună. La Resen, în 
fntîmpinarc au venit președin
tele Consiliului popular, Todor 
lovccv, președintele gospodă
riei. Hristo Konstandinov, nu
meroși săteni, caro nu făcut o 
caldă primire delegației române.

Exprimînd mulțumiri pentru 
primirea prietenoasă făcută 
delegației, tovarășul Gheorghe

lucrările Congresului 
Partidului Comunist Bulgar

SOFIA 24 — Corespondentul 
Agerpres. Gheorghe leva, tran
smite : Sîmbătă dimineața, la 
Sofia au continuat lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Bulgar. Vasil 
Țanov, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Botevrad al 
iP.C.B.. Dimitar Stoianov, prim- 
secrotar al Comitetului județean 
Tărnovo al P.C.B., Ivan Soko- 
larski, secretar al Comitetului 
orășenesc Vrața al P.C.B., Boika 
Boneva, președintele Comitetu
lui județean Mihailovgrad al 
Frontului Patriei, Hristo Iliev, 
președintele gospodăriei agrico
le cooperative de muncă „Di- 
mităr Dimov*  din Iambov, ing. 
Kosta Misev, director al Com
binatului metalurgic „Kremi- 
kovțî“ și acad. Lubomir Iliev, 
vicepreședinte al Academiei 
bulgare de științe, au luat cu
vîntul pe marginea documente

In Landul cel mai nordic al 
R.F. a Germaniei, Schleswig- 
Holstein, un număr de peste
1 800 000 de alegători sînt che
mați astăzi (duminică) în față
urnelor de vot în vederea a- 
legerii dietei locale și, în ra
port cu rezultatul scrutinului, 
a componenței guvernului re
gional de la Kiel. Ziua de du
minică va marca, astfel, sfîrși- 
tul unei îndelungate campanii 
electorale, desfășurată timp de 
mai bine de 19 luni. Lupta ho- 
tărîtoarc este dată și aici între 
cele două principale partide 
vest-germane: Partidul Social 
Democrat și Uniunea Creștin 
Democrată. Obiectivul principal 
al U.C.D., care de 17 ani for
mează guvernul acestui land 
într-o coaliție cu micul Partid 
Liberal Democrat, este de a 
cîștiga majoritatea absolută ca

(finalele) se vor desfășura la 
Titovgrad campionatele bal
canice de box. Intr-o discu
ție cu antrenorul federal Ion 
Popa, acesta a declarat că 
dintre pugiliștii români șanse 
la o medalie de aur au 
„greul" Dascălu și Sandu Mi- 
halcea (cat. ușoară).

In legătură cu finalele cam
pionatelor naționale (3—8 mai 
pe ringul arenei acoperite de 
la „23 August"), Ion Popa a 
arătat că disputele pentru 
cele 11 centuri se anunță 
deosebit de pasionante și că, 
in afara lui Cuțov și Alexe, 
lupta la celelalte categorii 
va fi deosebit de acerbă.

*

Wilt Chamberlain, celebra 
vedetă a baschet bal ului pro
fesionist american nu-l va 
mai întilni pe Cassius Clay 
într-un meci amical așa cum 
intenționau unii organizatori. 
După cum se știe, Chamber- j 
lain, care susținuse cîteva 
meciuri de box ca amator, de
clarase că nu-i este teamă de 
Clay și că-l va învinge. Pen
tru un moment, din cauza o- 
piniei publice sportive care 
consideră că acest meci este 
o „farsă", organizatorii, pen
tru a nu suferi un fiasco fi
nanciar, au renunțat la acest 
meci. Pe ele altă parte, Cham
berlain a anunțat că' forul 
american de baschet i-a co
municat că, in cazul că va 
boxa, il va radia ca jucător 
de baschet.

„Mijlociul" danez Tom 
Bogs, fost campion european, 
continuă seria succeselor. In 
cadrul unei reuniuni desfă
șurate la Copenhaaa el l-a 
învins la puncte după 10 re
prize pe americanul Art 
nandez. Meciul a fost urmă 
rit de peste 5 000 de spe<. tu
tori»

Vineri au luat sfirșit 
la Viena lucrările celui de-al 

. 23-lea Congres al Camerei de 
I Comerț Internaționale (I.C.C.)
| la care au participat 1 400
■ delegați și observatori din 80 
| de țări. Din țara noastră a 
Iluat parte, în calitate de ob

servator, Victor Ionescu, pre- 
I.ședințele Camerei de Comerț 

a României.
Congresul a adoptat o de

OLANDA : Mărețul „Plan Delta* 1*,  conceput in 1953 pentru zăgăzuirea apelor mării și 
apărarea Zeelandului — „pămîntul Mării" — este pe cale dc a fi înfăptuit. Olanda, Țara 
de Jos cum i se mai spune, este pămîntul făurit de truda unui popor harnic, în veșnică 
luptă cu marea sub al cărui nivel se găsește. Fiecare palmă de pămint a fost furată mării 
și apărată cu diguri de furia ei. După catastrofa din 1953, cînd a 20-a parte a țarii s-a 
aflat sub ape, s-a conceput „Planul Delta11 * de unire a insulelor dintre Walchore și Over- 
flakkee cu diguri și poduri, barind astfel calea apelor. Lucrarea cu totul deosebită prin con
cepție și grandoare, este aproape de sfirșit. Pe plute uriașe de nuiele împletite au fost co- 
borîte in mare cuburi mari de beton pină ce strat peste strat, s-au ridicat adevărate ziduri 
dc apărare a pămîntului obținut cu atita trudă.

In foto : 
din chesoane.

Partea dc sud a digului este construită din blo curi de beton, partea de nord 
Aici partea de nord a digului.

In foto: Ridicarea cuburilor de către cabinele telefericului.

Pană a adresat cooperatorilor 
urări de noi succese în activi
tatea lor, pentru îndeplinirea 
programului ce va fi adoptat 
de Congresul al N-lea al P.C. 
Bulgar.

După-amiază, delegația P.C.R., 
însoțită de reprezentanți ai 
Consiliului popular județean și 
ai Consiliului orășenesc Plevna, 
a făcut o vizită la Grivița, la 
Muzeul militar istoric, constru
it pe locul memorabilelor bă
tălii pentru independența Bul
gariei. Oaspeților le-au fost 
prezentate exponatele care re
liefează contribuția ostașilor 
români, jertfele lor de sînge 
în lupta comună pentru neatîr- 
nare.

Delegația P.C.R. a depus o 
coroană de flori la Mausoleul 
ostașilor români de la Grivița.

Seara, delagația s-a înapoiat 
la Sofia.

lor supuse dezbaterilor. Ei au 
exprimat adeziunea comuniști
lor și a oamenilor muncii bul
gari față de linia politică a 
P.C.B., hotărîrea lor de a tran
spune în viață documentele ce 
urmează a fi adoptate de către 
congres pentru edificarea so
cietății socialiste dezvoltate în 
Republica Populară Bulgaria.

La încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul primul secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, Todor Jiv- 
kov, care a apreciat că acestea 
s-au desfășurat la un înalt ni
vel politic. Cei 34 delegați care 
au vorbit de la tribuna congre
sului — a relevat Todor Jivkov 
— și-au exprimat deplina lor 
aprobare față de proiectul pro
gramului partidului, proiectul 
de directive privind al 6-lea 
cincinal și raportul de activita
te al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar.

clarație care se pronunță în | 
favoarea liberalizării corner- > 
țului internațional și critică I 
„tendințele restrictive în po- . 
litica comercială din partea | 
unui număr dc țări". De ase- * 
menea, a fost hotărită crea- I 
rea unei comisii, alcătuită din | 
reprezentanți ai I.C.C. și din j 
specialiști, pentru a se ocupa 
de problemele controlului po- I 
luării mediului înconjurător. I

Franța 
și Iugoslavia 
sînt hotărîte 
să lărgească 
colaborarea 

și raporturile 
reciproce

BELGRAD 24 (Agerpres) — 
Iugoslavia și Franța sînt ho- 
tărîtc să folosească toate 
mijloacele pe care le au la 
dispoziție pentru a lărgi co
laborarea și raporturile re
ciproce — a declarat premie
rul Jacques Chaban-Delmas 
în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Belgrad. 
Discuțiile purtate cu premi
erul Mitia Ribicici, ca și în- 
tîlnirea avută la Skupștina 
R.S. Serbia, au constituit un 
schimb de păreri foarte sa
tisfăcător. De asemenea, pri
mirea la președintele Ti to a 
decurs într-o atmosferă foar
te cordială și prietenească a 
subliniat Jacques Chaban- 
Delmas.

Referindu-se la temele de 
politică externă abordate în 
cursul convorbirilor, premi
erul francez a subliniat ma
rea apropiere a punctelor de 
vedere exprimate. Iugoslavia 
și Franța, a arătat el, doresc 
să fie depășite blocurile și 
să se creeze baze mai bune 
pentru colaborare. Aici este 
vorba de o acțiune într-adevăr 
importantă. Fiecare parte se 
străduiește ca, pe baza pro
priei experiențe, să aducă 
o contribuție la realizarea 
țelului comun, respectiv cre
area unor condiții mai bune 
pentru securitatea și colabo
rarea europeană a releva» 
premierul francez.

Jacques Chaban-Delmas a 
declarat că Iugoslavia și 
Franța pledează pentru rea
lizarea politicii de indepen
dență deoarece ambele țări 
sînt conștiente de prețul pe 
care l-au plătit pentru liber
tate și independență. De a- 
ceea, a spus el, Iugoslavia 
și Franța vor continua să ac
ționeze în direcția întăririi 
pozițiilor politicii de inde
pendență.

Lucrările Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa 
— Intervenție românească —

GENEVA 24 (Agerpres). — 
In plenara comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa conti
nuă dezbaterile consacrate pro
blemelor concrete ale cooperă
rii europene în diferite dome
nii.

In cadrul discuțiilor referi
toare Ia activitatea Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului 
a luat cuvîntul reprezentantul 
român, Mircea Petrescu. Relc- 
vînd interesul deosebit pe care 
țara noastră îl acordă activită
ților comisiei pe linia facilită
rii relațiilor comerciale și co
operării economice, industriale

Comunicat comun sovieto-tinlandez
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

La încheierea vizitei oficiale în 
Uniunea Sovietică a premieru
lui Ahti Karjalainen, la Mos
cova s-a dat publicității un co
municat comun în care se su
bliniază că în cursul convor
birilor dintre șeful guvernu
lui finlandez și Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de miniștri al U.R.S.S., s-a fă
cut un schimb de păreri cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
sovieto-finlandez, precum și în 
probleme internaționale actuale. 
Cele două părți, se arată în 
comunicat, au constatat cu sa
tisfacție dezvoltarea rodnică a 
relațiilor de prietenie dintre

Bujor Almășan 
a vizitat Suedia

STOCKHOLM 24 (Agerpres). 
— Intre 18 și 24 aprilie, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, a făcut o 
vizită oficială în Suedia, la in
vitația ministrului suedez al in
dustriei, Krister Vikman. In 
cursul șederii sale în Suedia, 
ministrul român a avut un 
schimb de vederi cu ministrul 
suedez al industriei asupra pro
blemelor dezvoltării cooperării 
economice dintre cele două țări, 
a vizitat întreprinderi indus
triale.

La Asociația importatorilor 
și exportatorilor suedezi, sub 
auspiciile Comitetului suedez 
pentru promovarea comerțului 
cu România, ministrul oaspete 
a prezentat o informare despre 
industria minieră română, care 
a fost urmărită cu un deosebit 
interes.

--------------

Situație extrem 
de încordată 

la Santo 
Domingo

SANTO DOMINGO 24 (Ager
pres). — Importante efective de 
poliție și forțe armate au fost 
dislocate sîmbătă la Santo Do
mingo pentru a preveni even
tualele manifestații antiguver
namentale, care se așteaptă să 
fie organizate cu prilejul ani
versării Revoluției din aprilie 
1965, cînd forțele constituțio- 
naliste conduse de colonelul 
Caamano au încercat să creeze 
un regim progresist în Repu
blica Dominicană.

După cum transmit agenți
ile de presă, situația în capitala 
țării este extrem de încordată. 

- CORESPONDENTĂ —

ASTĂZI, ALEGERI LOCALE ÎN R. F. G.: 
in Landul Schleswig-Holstein

și tehnico-știînțificc, delegatul 
român a evidențiat politica ac
tivă a României de lărgire a 
schimburilor sale comerciale 
externe, dc intensificare a par
ticipării Ia circuitul economic 
mondial.

După ce a prezentat stadiul 
relațiilor comerciale ale țării 
noastre cu statele europene, 
vorbitorul s-a referit la măsu
rile adoptate recent de guver
nul român pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale exter
ne. .,Toate acestea — a arătat 
delegatul român — atestă do
rința clară a României de a

U.R.S.S. și Finlanda. Ele acor
dă o mare importanță extinde
rii în continuare a comerțului 
și a altor forme de colaborare 
economică. In timpul vizitei, 
au fost semnate un acord de 
dezvoltare a cooperării econo
mice, tehnice și industriale, 
precum și trei protocoale de 
colaborare. Părțile, relevă co
municatul, consideră că este 
necesar să se examineze pro
blema elaborării unui program 
de perspectivă în domeniul co
operării comerciale și indus
triale, dezvoltării cooperării în 
producție și specializării între 
cele două țări.

Uniunea Sovietică și Finlan

Evoluția navelor spațiale 
„SOI UZ 10“ și „SALIU1“

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Sîmbătă, pînă la ora 11, nava 
cosmică „Soiuz 10“ a efectuat 
22 de rotații în jurul Pămîntu- 
lui, iar stația, științifică orbi
tală „Saliut“ — 86 de rotații. 
Au fost efectuate experiențe 
pentru cuplarea și decuplarea 
celor două vehicule spațiale. 
Au fost verificate cu acest pri
lej principiile de apropiere și 
de acostare a navei de stație, 
au fost controlate aparatele cu 
care se realizează joncțiunea,

© Ten Diun Theak, vicepre
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a pri
mit o delegație a Republicii 
Democratice Somalia, condusă 
de Mussa Rabile Got, membru 
al Consiliului Revoluționar Su
prem, aflată în vizită în R.P.D. 
Coreeană, informează agenția 
A.C.T.C.

9 Iugoslavia și Kuweitul au 
semnat primul lor acord comer
cial, informează agenția Taniug.

@
9
©
9 
©
©

• Corespondentul Agerpres, Paul Diaconescu, trans
mite : In cadrul manifestărilor consacrate semicentenarului 
Partidului Comunist Român, la Centrul regional de docu
mentare pedagogică din Rennes, a fost inaugurată expoziția 
„Romanii în Dacia". Expoziția s-a deschis sub auspiciile 
Asociației de prietenie Franța—România și oferă o amplă 
imagine asupra culturii bimilenare de pe teritoriul țării 
noastre.

La vernisaj au participat oficialități locale, oameni de 
cultură, ziariști.

re să-i permită să formeze un 
guvern monocolor. Acesta se 
datorește în primul rînd, fap
tului că Partidul Liberal De
mocrat a anunțat că în cazul 
că va reuși să obțină 5 la sulă 
din voturile exprimate, procent 
necesar pentru reprezentarea sa 
în Dieta landului, va participa 
la un guvern de coaliție cu so- 
cial-democrații, asemănător ce
lui federal.

După scrutinul din anul 1967, 
mandatele în Dieta landului au 
fost distribuite în felul urmă
tor : Uniunea Creștin-Democrată 
— 36; Partidul Social Demo
crat — 30 ; Partidul Național 
Democrat (de orientare neona
zistă) — 4 ; Partidul Liberal 
Democrat — 2 ; Partidul mino
rității pro-daneze — 1. De su
bliniat faptul că partidul neo
nazist — P.N.D., ca urmare a 

căuta căile concrete și practi
ce pentru lărgirea relațiilor sale 
comerciale externe".

La punctul privind structu
rile regionale — în cadrul că
ruia sînt dezbătute problemele 
legate de creșterea rolului și e- 
ficienței comisiilor regionale 
ale O.N.U. — delegatul român, 
Constantin Georgescu, a făcut 
unele propuneri concrete vizînd 
adaptarea programului și struc
turii Comisiei O.N.U. pentru 
Europa la necesitățile priori
tare ale cooperării europene, 
axarea acestora pe sectoarele 
de vîrf ale economiilor țărilor 
continentului.

da, se spnne în comunicat, „in
tenționează să contribuie și pe 
viitor la încheierea cît mai 
grabnică a activității pregăti
toare pentru convocarea unei 
conferințe general-europenc de 
securitate și își exprimă spe
ranța că toate guvernele inte
resate își vor aduce contribuția 
la realizarea unui acord în a- 
ceastă problemă importantă 
pentru cauza păcii în Europa. 
Uniunea Sovietică și-a reafir
mat sprijinul pentru inițiativa 
Finlandei de a organiza la Hel
sinki întîlniri pregătitoare și 
consultări între reprezentanții 
guvernelor interesate.

precum și complexul de insta
lații radiotehnice.

Potrivit datelor telemetrice, 
sistemele de la bordul cosmo- 
navei „Soiuz-10“ și stației or
bitale ,Saliut“ funcționează 
normal.

Cosmonauții Șatalov, Eliseev 
și Rokavișnikov se simt bine. 
Intre orele 12,30 și 20,00, cînd 
nava nu se va afla în cîmpul 
de radiovizibilitate de pe teri
toriul U.R.S.S., cosmonauții se 
vor odihni.

• Președintele Vccei Execu
tive a R. S. Serbia, Milenko 
Boianici, a sosit într-o vizită de 
patru zile în Iran, la invitația 
guvernului acestei țări, infor
mează agenția Taniug.

@ Ministrul afacerilor exter
ne al Canadei, Mitchell Sharp, 
a sosit la Roma într-o vizită de 
două zile. Agenția A.N.S.A. in
formează că Sharp va conferi 
cu omologul său italian, Aldo 
Moro, și cu alți membri ai gu
vernului italian.

acțiunilor tot mai hotărîtoare 
ale forțelor democratice, a su
ferit, începînd cu alegerile pen
tru Bundestag din toamna a- 
nului 1969, înfrîngeri după în
frîngeri în toate alegerile re
gionale. „Ne exprimăm convin
gerea — sublinia ziarul „Vor- 
warts" — că rezultatele alege
rilor care au avut loc în ulti
mii doi ani în R.F.G. vor con
stitui un bun exemplu și pen
tru electoratul din nord. Opinia 
publică vest-germană, în marea 
ei majoritate — remarcă zia
rul — este de părere că locul 
reprezentanților P.N.D, nu esto 
în nici un caz într-un for par- 
lamentar“.

Rezultatul alegerilor de du
minică din landul Schleswig- 
Holstein prezintă o importanță 
deosebită pe plan federal, în-

impresii ale 
parlamentarilor 
italieni după o 
recenta vizita 
in România

ROMA 24. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: La ,.Accadeniia di Romania" din Roma a avut 
loc o întîlnire publică cu membrii delegației parlamentare 
italiene care a vizitat de curind România. Au participat 
deputatul Giuseppe Vedovato, președintele grupului parla
mentar italian din cadrul Uniunii interparlamentare, sena
torul Alberto Cipellini, șeful grupului parlamentar Italia- 
România, deputății Ottorino Monaco și Stefano Vetrano, se
natorul Gino Zannini.

Cuvîntul introductiv a fost rostit de Iacob lonașcu, 
ambasadorul României, care a relevat importanța contac
telor dintre parlamentarii români și italieni pentru reali
zarea unui climat de înțelegere și securitate pe continentul 
european, pentru dezvoltarea colaborării internaționale și 
a relațiilor dintre România și Italia, a prieteniei 
tradiționale dintre popoarele celor două țări. Au luat, apoi, 
cuvîntul deputății G. Vedovato, Ottorino Monaco, S. Ve
trano și senatorul A. Cipellini.

Subliniind utilitatea vizitei in România, vorbitorii au 
arătat că ea a permis lărgirea dialogului italo-român, găsi
rea, cu mai multă ușurință, a convergențelor de păreri în 
principalele probleme politice și economice actuale. Am 
constatat cu plăcere, a declarat G. Vedovato, că sfera în
țelegerii reciproce depășește substanțial pe cea a opiniilor 
diferite. De aceea, ne-a fost mai ușor să vedem cum se pot 
rezolva în comun problemele ce preocupă in prezent atit 
de mult omenirea : pacea și securitatea.

O deosebită impresie, au spus parlamentarii italieni, 
nc-a lăsat-o întîlnirea cu președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a cărui viziune asupra rela
țiilor internaționale și bilaterale contemporane este remar
cabilă. Am putut astfel să înțelegem cu mai multă claritate 
de ce politica României se bucură astăzi de mult prestigiu 
în lume, importanța eforturilor comune pentru realizarea 
colaborării și destinderii, a păcii și securității in Europa 
și în lume. Trebuie să spunem, a declarat O. Monaco, că 
România, țară socialistă care luptă consecvent pentru afir
marea principiilor respectării independenței și suveranității 
naționale, a neamestecului în treburile interne și renunțării 
Ia forță în relațiile dintre stale, aduce o prețioasă contri
buție la lărgirea cooperării între toate statele lumii. Ia 
crearea acelui climat propice promovării progresului ge
neral.

Bucurindu-ne de o primire excepțională, deosebit de 
caldă, prietenească, au spus vorbitorii, am văzut cum mun
cește și trăiește poporul român. Putem spune, a declarat 
S. Vetrano, că realizările României socialiste sînt o expresie 
a democrației existente aici, a avantajelor pe care Ie oferă 
sistemul său social-politic, a eforturilor poporului român 
de a se afla în pas cu țările cele mai avansate. Tocmai 
cunoașterea acestei realități permite dezvoltarea legăturilor 
de colaborare fructuoasă dintre Italia și România.

Numeroasa asistență, printre care și Umberto Terrac- 
cini, președintele Grupului Partidului Comunist Italian din 
Senat, au vizionat apoi cu interes cîteva filme documentare 
despre România de azi.

© La Sarajevo s-au desfă
șurat lucrările primei ședințe a 
Comisiei mixte de colaborare 
economică, industrială și teh
nică între Republica Socialistă 
Bosnia și I-Ierțegovina și landul 
Baden-Wurtemberg din R. F. a 
Germaniei. In protocolul sem
nat se afirmă dorința ambelor 
părți de dezvoltare a colabo
rării economice prin cooperare, 
investiții comune de capital și 
pe alte căi.

© O remaniere ministerială, 
care a afectat departamentele 
finanțelor, turismului, învăță- 
mîntului, agriculturii și refor
mei agrare, comerțului, indus
triei miniere și marinei comer
ciale. a fost operată vineri sea
ra în cadrul guvernului ma
rocan.

© Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului pentru Eli
berare din Vietnamul de sud 
a trimis o scrisoare diverselor 
organizații de tineret din Sta
tele Unite în care salută acțiu
nile acestora îndreptate în di
recția respingerii războiului a- 
gresiv dus de S.U.A. în Pe
ninsula Indochineză.

® La Damasc a fost semnat 
un acord de colaborare tehnico- 
științifică între Siriei și R. D. 
Germană.

trucît după cum se știe, Bun- 
desratul, a doua Cameră legis
lativă a R.F.G., este alcătuit pe 
baza reprezentării directe a 
landurilor, In prezent, creștin- 
democrații dețin aici o majori
tate de un vot (21 voturi U.C.D., 
contra 20 coaliția guvernamen
tală), ceea ce dă posibilitatea o- 
poziției să frîneze unele din 
inițiativele legislative ale gu
vernului. In cazul unei victorii 
a social-democraților în alege
rile de duminică, cele 4 locuri 
de care dispune landul Schles
wig-Holstein în Bundesrat vor 
duce la o schimbare a raportu
lui de forțe în favoarea coali
ției guvernamentale.

Mircea MOARCAȘ 
Corespondentul Agerpres la 
__ _ Bonn

Din jurul
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