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Petroșani, strada Republicii nr. 90 
Telefoane : redactor șef — 1638; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1662; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața do partid — interior 71; 
social — interior 71; economică — interior 
32; cultură-invfițămint — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

do serviciu — 1663.

ASCENSIUNE 
ÎN REALIZĂRI 
LA C. F. R.
Peste culele indicatorilor 
I Acțiunea plină «le inițiativă, eficientă și totodată pa

triotică de a remorca și expedia din Valea Jiului trenuri 
de marfă cu tonaje sporite, este continuată cu noi și va
loroase succese, de echipajele de pe locomotivele trenuri
lor de marfă, turcie de serviciu din stație. Un exemplu 
edificator: in data de 16 iunie, trenul 22 202 a fost pro
gramat cu o încărcătură de 2 000 de tone. Tura condusă 
de șeful de tură Sabin Enășescu a îndrumat acest tren cu 
3 010 tone, deci avînd un tonaj sporit cu peste 1 000 tone.

Colectivul feroviarilor din stația C.F.R. Petroșani de
pune strădanii susținute pentru realizarea sarcinilor de 
transport atît pe luna iunie cit și pe trimestrul II. asigu- 
rind astfel succesul și în onorarea integrală a prevederi
lor de plan pe primul semestru. Roti al strădaniilor și mo
bilizării potențialului uman, sub îndrumarea organizației 
de partid, realizările obținute în perioada 1—15 iunie a. c. 
la principalii indicatori de plan se situează la cote demne 
de consemnat. Bunăoară, la tone expediate, Ia osii încăr
cate și Ia încărcătura statică tone/osie, indicatorii prevă- 
zuți au fost depășiți cu 0,88, 1,63 și 1,70 procente.

După multe zile
de îrămîntări,

de căutări înfrigurate...

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, 

conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 

în Republica Democrată Vietnam
OASPEȚI Al ORAȘULUI HAIFONG

Incă de la începerea lucră
rilor de deschidere a minei 
Bărbăteni, pentru haldarea 
la suprafață a sterilului scos 
din subteran s-a utilizat un 
culbutor frontal. De la un 
timp, acest mijloc de golire 
a vagonetelor, avînd un ran
dament scăzut, devenise total 
inadecvat volumului mare de 

din lucrările 
ce in ce mai 

Un alt inconve- 
> erau desele 
instalație, con- 
mare de lemn 
Trebuia găsită 
soluție pentru 
haldării.

de faptul că

steril rezultat 
miniere, din 
numeroase, 
nient in plus 
defecțiuni in i 
sumul foarte i 
(irecuperabil). ' 
de urgență o 
impulsionarea

Frămîntat c 
haldarea era de acum o frî- 
nă pe fluxul procesului teh
nologic, ing. Stan Iureș, șe
ful sectorului l investiții, se
cretarul comitetului de par
tid, a pus problema respec
tivă în dezbaterea comuniș
tilor din cadrul organizației 
de bază. Totodată, el a pre
zentat un proiect de construc
ție pentru o instalație de te- 

Foto ! I. LEONARDPrimul cititor...

ricon. Propunerea — intere
santă ca soluție tehnică, pro
mițătoare ca randament și e- 
ficiență — a avut ecou in 
rîndurile comuniștilor, colec
tivului sectorului I. La ideea 
punerii în aplicare a proiec
tului de tericon pentru hal
darea sterilului a subscris cu 
mult entuziasm și maistrul 
electromecanic Gh. Popa, ini
mos căutător al noului, au
tor al mai multor inovații și 
raționalizări eficiente in spo
rirea productivității muncii.

Au urmat apoi zile de fră- 
mîntări, de căutări înfrigu
rate, de investiție de gîndi- 
re făcută cu pasiune in cal
cule tehnice și economice, 
in schițe și desene de con
strucție, zile de muncă pre
lungite pînă la ore tîrzii din 
noapte, energii cheltuite fără 
preget din partea șefului de 
sector și a colaboratorului 
său. De atunci au trecut doar 
două luni, dar sămînța pur
tătoare a fermentului de re
zolvare a unei probleme în 
care își pusese speranțele un

Eliza Rokay de la F.S.H.- Vulcan a fost imortalizată pe peliculă în timp ce executa o 
serie de bolțuri pentru stîlpii hidraulici. Foto : I. LICIU

întreg colectiv de muncă, au
torii propunerii și totodată 
executanții ei — ajunsă pe 
teren fertil — a rodit peste 
așteptări. In ziua de 8 iunie, 
tericonul era fapt împlinit, 
începîndu-și activitatea.

Avantajele pe care le a- 
duce minei Bărbăteni insta
lația, sînt incontestabile :

+ haldarea sterilului a su
ferit schimbări structurale 
calitative; se lucrează meca
nizat — fără efort fizic — 
cu numai patru oameni pe 
două schimburi (eliminîndu- 
se schimbul III), în loc de 
9 oameni pe trei schimburi 
cîți erau necesari înainte 
pentru deservirea instalației 
de culbutare frontală;

♦ prin înclinarea de 45-60° 
la care lucrează tericonul, se 
micșorează suprafața destina
tă depunerii sterilului, iar 
instalația prezintă o mare si
guranță în funcționare și din 
punct de vedere al securită
ții muncii;

& nu se mai consumă nici 
o bucată de lemn.

Pe actul de naștere al te- 
riconului, care poartă semnă
tura, după cum am amintit 
mai sus, a inginerului Stan 
Iureș și a maistrului Gh. Po
pa, și-au lăsat amprenta con
tribuției la execuția instala
ției lăcătușii Alexandru Szi- 
lagij, Gh. Gros și sudorul 
Carol Șarga.

Dumitra ClMPIANU, 
corespondent
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CULTURĂ
ARTA

Ultimul act al anului de 
învățămînt s-a încheiat mar
când bucuria năzuințelor îm
plinite, a succeselor obținute 
în activitatea școlară, dar și 
exuberanța perspectivelor de 
vacanță.

Consfătuirile de lucru ale 
Comitetului municipal al 
U.T.C. Petroșani, în colabo
rare cu Inspectoratul școlar, 
cu cadrele didactice — or
ganizatori ai zeci de vacan
țe, au stabilit măsuri, for
me, direcții care să ducă în 
acest an la o mai bună or
ganizare a vacanței. O va
canță care să fie prin exce
lență a elevilor, care, pe 
lîngă activitățile captivante, 
inedite, pe lîngă odihna pentru 
cei mai mulți pe deplin me
ritată, să împrospăteze mm-

VACANȚA 
trimestru

tile, să întărească puterea 
brațelor, să insufle entuzi
asm și hărnicie.

Biroul comitetului munici
pal al U.T.C., în colaborare 
cu consiliul popular munici
pal, cu ocoalele silvice au 
stabilit un plan amănunțit 
de măsuri pentru organiza
rea în condiții cît mai bune 
a taberelor de muncă pe 
șantierele locale și la colec
tarea plantelor medicinale, 
tabere ce vor cuprinde peste 
1 100 elevi. Astfel, elevii Li
ceului Uricani își dedică o 
parte din vacanță colectării 
zmeurei și afinei pe colineie 
munților Vîlcan și Retezat; 

! 150 uteciști ai Liceului Lu-
i peni vor lucra pe șantierul
I viitorului lor liceu ; brigăzi

le de muncă patriotică de la 
I liceul Vulcan vor fi ajutoa

re de nădejde la săparea ca- 
■ naiului pentru extinderea
I termoficării orașului; elevii
. din Petrila își vor construi
I baze sportive în cartierul 8

Martie; cei ai liceelor teo- 
Iretic și. industrial din Petro

șani vor contribui din plin 
Ila amenajarea locului de a- 

grement, construcția ștrandu- 
I îui și la colectarea zmeurei 
| din apropierea cabanelor
I Aușelu, Voevodul și Jigorea-

\
Pentru reușita acțiunilor 

voluntar-patriotice, elevii au 
fost repartizați pe serii ; 
s-au fixat cadrele care vor 
însoți elevii și care vor răs
punde din partea comitetului 
municipal al U.T.C. de buna 
desfășurare a muncilor pa
triotice.

Ca o binemeritată răsplată 
a muncii lor, elevii vor avea, 
de asemenea, satisfacția unor 
ore de relaxare. După dimi
nețile de muncă patriotică, 
o baie la ștrand și apoi o 
oră de plajă, jocurile dis
tractive și sportive organi
zate în răcoarea pădurii vor 
completa ziua de muncă a 
elevilor care, fără îndoială, 
se va încheia în acordurile 
melodioase ale muzicii de 
dans.

ELEVILOR 
captivant

Programele de activități 
ale cluburilor elevilor, con
stituite în fiecare oraș și în 
școli prevăd și excursii în 
împrejurimi, jocuri de orien
tare turistică, meciuri do . 
fotbal, volei, tenis de masă 
și concursuri pe teme de cul
tură generală, de dans și 
altele. In cadrul cluburilor, 
elevii au la dispoziție jocuri 
de șah, aparate audio-vizu- 
ale, echipament sportiv și, 
bineînțeles, instrumentele mu
zicale atît de necesare orga
nizării unor seri de dans.

Excursiile, drumețiile, po
pasurile vor înfrumuseța zi
lele vacanței cu pitorescul, 
ineditul locurilor vizitate, cu 
surprinderea unor evenimen
te din trecutul sau prezentul 
patriei. Astfel, peste 250 e- 
levi vor pleca în circuite 
prin țară la munte și pe 
litoral străbătînd cu autoca
rele sau trenul mii de kilo
metri. S-au perfectat și se 
perfectează excursii în nor
dul Moldovei (școala comer
cială), litoral (liceul Petrila).

Prof. Vasile VACARU, 
secretar al Comitetului 

municipal al U.T.C. Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
soția sa, Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Ion Ilies
cu, George Macovescu, precum 
și Constantin Băbeanu, amba
sadorul României la Hanoi, 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale române, au 
fost oaspeții Haifong-ului, al 
doilea oraș ca importanță al 
republicii și cel mai mare port 
din Peninsula Indochinei.

De la Hanoi și pînă la I-Iai- 
fong, de-a lungul șoselei na
ționale nr. 5, coloana oficială 
străbate regiunea Deltei Flu
viului Roșu, unul din ținutu
rile cele mai fertile ale țării. 
De o parte și de alta a dru
mului, cîmpurile de orez, tăiate 
în forme geometrice regulate 
de armăturile digurilor Și ale 
canalelor de irigație, oferă ima
ginea unei activități intense. 
Este vremea primei din cele 
două recolte ce se obțin în 
fiecare an; roadele se anunță 
bogate. Pe întinderile perfect 
orizontale ale orezăriilor, țăra

DINEU ÎN CINSTEA DELEGAȚIEI ROMÂNE
Seara, la Haifong, Comitetul 

orășenesc de partid și Consi
liul administrativ al orașului 
au oferit un dineu în cinstea 
delegației de partid și guver
namentale române, conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au luat parte primul ministru 
Fam Van Dong și alte oficia
lități vietnameze.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au rostit toasturi to
varășii Tran Kiem și Nicolae 
Ceaușescu.

In toastul său, tovarășul Tran 
Kiem a spus ’

Stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși din delega
ția de partid și guvernamen
tală română.

Stimate tovarășe prim-minis- 
tru Fam Van Dong,

Dragi tovarăși și prieteni,
Sîntem deosebit de bucuroși 

și este pentru noi o mare cin
ste de a primi astăzi delega
ția de partid și guvernamen
tală română, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care vi
zitează portul Haifong. Pentru 
orașul nostru, acest eveniment 
constituie o încurajare și o 
amintire de neșters.

Folosim această ocazie pen
tru a vă adresa, în numele 
Comitetului orășenesc de par
tid și al Consiliului popular 
administrativ orășenesc Ilai- 
fong un salut călduros, dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, și tovarășă Elena 
Ceaușescu, tuturor tovarășilor 
din delegația română și vă rog 
să transmiteți poporului ro
mân, populației din Municipiul 
Constanța salutul cel mai căl

nii cooperatori seceră sub soa
rele dogoritor lanurile în pîrg. 
Se remarcă foarte multe femei 
și fete. In acești ani, cînd toți 
fiii și frații lor își îndeplinesc 
cu eroism datoria de apărători 
ai patriei, ele vădesc o abne
gație și putere de sacrificiu cu 
nimic mai prejos decît a băr
baților.

In dominanta de un verde 
intens al peisajului, roșul noi
lor construcții dă în chip con
vingător măsura eforturilor sus
ținute pentru înlăturarea mari
lor pagube pricinuite de bom
bardamentele americane, pentru 
refacerea și dezvoltarea conti
nuă a așezărilor țării.

La intrarea în Haifong, oas
peții români sînt întîmpinați 
de tovarășul Tran Kiem, mem
bru al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, prim- 
secretar al Comitetului de par
tid Haifong, și Le Duc Thinh, 
președintele Comitetului admi
nistrativ al orașului. Parcurgînd 
străzile orașului, coloana de 

duros din partea populației o- 
rașului nostru.

Propun tovarășilor și priete
nilor noștri să toastăm pentru 
ca poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, să obțină succese și mai 
mari in construirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, în înfăptuirea hotărîrilor 
celui de-al X-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român!

Pentru solidaritatea și prie
tenia dintre poporul român și 
poporul vietnamez; în sănăta- 
tatea tovarășului președinte 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu; in sănă
tatea tovarășilor din delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România ; 
în sănătatea tovarășului prim- 
ministru Fam Van Dong și a 
tuturor tovarășilor și prieteni
lor prezenți aici I

Răspunzând, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus i

Stimate tovarășe Fam Van 
Dong,

Stimate tovarășe Tran Kiem,
Dragi tovarăși și prieteni,
Este pentru noi o deosebită 

plăcere că vizitînd Republica 
Democrată Vietnam am avut 
posibilitatea să vizităm și Hai- 
fong-ul, să cunoaștem atît 
munca locuitorilor acestui port, 
cit și frumusețile de pe aceste 
meleaguri.

Aș dori să vă adresez, dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
orașului Haifong, care a a'ut 
mult de suferit de pe urma 
războiului, un salut călduros 
din partea mea, a tovarășei 
mele, a delegației noastre, din 
partea locuitorilor Constanței 
și întregului nostru popor.

Am văzut că aviația ameri
cană a bombardat și a pro
dus multe stricăciuni întreprin
derilor, clădirilor de locuit, a 
adus multe suferințe populație; 
din llaifong ; dar. în ciuda a- 
cestora, Haifongul — ca în

mașini se oprește pe podul Ha 
Ly. De la înălțimea Iul, pri-« 
virile îmbrățișează panorama 
orașului. In partea stingă se 
înalță construcțiile Uzinei elec
trice și Fabricii de ciment. Gaz
dele arata că două dintre li
niile acesteia din urmă au foști 
furnizate de România. In tim
pul bombardamentelor aviației 
americane, cele două mari uni
tăți industriale au fost distru
se. Astăzi, datorită eforturilor 
eroice ale oamenilor muncii 
din Haifong, ele au fost repuse 
în funcțiune. In dreapta, un 
conglomerat de case se înalță 
pe locul vechilor construcții că
zute și ele pradă atacurilor ae
riene. Undeva, în depărtare, 
un loc viran — „Acolo a fost) 
piața primăverii11. Craterele pro
vocate de bombele cu explo-, 
zie întîrziată mai sînt vizibile 
și azi.

Riposta hotărîtă a apărători
lor Haifongului a provoca! 
pierderi grele inamicului. Aici'

(Continuare in pag. a 4-a) 

tregul popor vietnamez — a 
ținut sus steagul luptei și acum 
muncește cu succes pentru a 
reface tot ceea ce a fost dis
trus de agresori prin politica 
lor dusă în Indochina. Noi vă 
felicităm din toată inima pen
tru lupta dumneavoastră, pen
tru activitatea pe care o depu
neți acum pentru refacerea cit 
mai grabnică a întregii activi-, 
tăți din oraș. Exprimăm do 
plina solidaritate a poporului 
nostru cu lupta dumneavoastră, 
a poporului vietnamez — și 
sîntem siguri că veți învinge 
pentru că lupta dumneavoas
tră este o luptă dreaptă.

Puteți fi siguri, dragi tova
răși, că, la fel ca și pînă acum, 
poporul român va dezvolta so-< 
lidaritatea sa cu poporul viet
namez, ii va acorda întregul 
său sprijin în lupta pentru ob
ținerea victoriei, pentru asigm 
rarea dezvoltării independen
te a patriei sale.

Am saluta' cu căldură stabi
lirea de relații de colaborare 
între portul românesc Constan
ța și portul Haifong și, uesU 
gur, in acest sens, aș invita o 
delegație din orașul dumnea
voastră, în frunte cu primul 
secretar, să viziteze România 
și, deci, și portul Constanța 
pentru a stabili asemenea re
lații.

Propun un toast în sănătax 
tea primului ministru al R. D. 
Vietnam, tovarășul Fam Van 
Dong, in sănătatea primului 
secretar al municipiului Hai
fong, tovarășul Tran Kiem, 
pentru dezvoltarea colaborării 
între România și Republica 
Democrată Vietnam, pentru 
victoria poporului vietnamez și 
a tuturor popoarelor din In
dochina !

Toasturile au fost subliniate 
cu vii și puternice aplauze.

In cursul serii, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână s-a înapoiat la Hanoi.

Azi și miine, 
pe arenele sportive

FOTBAL

Penultima etapă a campionatului diviziei A de fotbal 
programează mîine, la ora 17,30, pe stadionul din Petro
șani, partida dintre echipele Jiul și Farul. In deschidere — 
meciul echipelor de tineret-rezerve.

ATLETISM

Azi, la ora 9,30, pe stadionul Jiul încep întrecerile 
etapei județene a campionatului republican de atletism re
zervat juniorilor II și III. întrecerile continuă mîine.

TENIS DE CÎMP

Pe trei terenuri de tenis de cîmp din Lupeni încep 
mîine dimineață întrecerile etapei județene a campiona
tului republican rezervat copiilor.

TIR

Cei mai buni trăgători cu arma-sport din județul 
Hunedoara își vor da întîlnire mîine dimineață, pe poli
gonul din Petroșani, la întrecerile dotate cu „Cupa Ro
mâniei".

Pe platoul din preajma viitoa
rei clădiri a liceului din car
tierul „Viscoza" Lupeni, la con
strucției căruia elevii s-au an
gajat să participe efectiv în 
cursul vacanței, a avut loc fes
tivitatea de deschidere a „șan- ' 
fierului tineretului". Cei 130 do 
elevi — fete și băieți — îm- 
brăcați în uniforme albastre, 
purtând drapelul roșu al orga
nizației U.T.C., s-au aliniat in
tr-un careu. Momentul solemn 
a fost marcat de raportul pre- . 
zentat de către cei 9 coman
danți de brigadă precum și de 
către comandantul șantierului, 
prof. Cornel Platon.

In prima zi, elevii au luat la I 
cunoștință obiectivele pe care | 
vor trebui să le realizeze, re- I 
gulile de protecție a muncii, a 
fost discutat, de asemenea, mo
dul cum se va urmări întrece
rea dintre brigăzi și stimulen- | 
lele care vor fi acordate la ' 
sfîrșitul activității.

Foto: Iosif IAKAB
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Turnul de pază de la Crivadla. despre nl cărui trecut 

nu sc știe prea mult, l’nii specialiști l-au socotit de o- 
riginc dacică sau romană, obirșia lui insă este medievală. 

Ilc formă rotundă, el este zidit din piatră scoasă chiar din 

slinca pe care so află. Intrarea originală se afla la o 
anumită înălțime <le la sol și nu se putea ajunge la ca 

decil cu ajutorul unei scări. In interior există un culoar, 
lat «le 1 in, cu un parapet «le 0,80 m, pentru a adăposti 

și a permile trecerea apărătorilor din interior.

EVOLUȚIA 
ABSOLVENȚILOR 

SCOLII 
POPULARE DE ARTĂ

Un aspect mai puțin cunos
cut a) activității culturale de 
masa este modul în care sînt 
pregătiți instructorii și inter- 
preții, adică acei ce trebuie să 
formeze nuclee omogene în ju
rul instituțiilor de cultură. Exa- 
minînd munca cultural-artistică 
din Valea Jiului sc constată, în 
primul rînd, marea necesitate 
n instructorilor (doar astfel se 
explică de ce la Vulcan și Lu- 
peni teatru) de amatori e încă 
necunoscut, la Petrila și Lupeni 
brigada artistică de amatori es
te tn< ă în fașă) De aceea, în 
genurile mai dificile, diletan
tismul este străveziu. E un fapt 
paradoxal, pentru că tot aici, în 
(Petroșani, se află Școala popu
lară de artă, o instituție care, 
prin statutul ei de funcționare, 
se ocupă de cultivarea calități
lor artistice ale amatorilor, dîn- 
du-le o binevenită cultură ab
solut necesară, pregătindu-i ca 
Snterpreți și instructori ai miș
cării cultural-artistice de ma
să Am ăutat originea acestei 
situații destul de grave pornind 
de la o justificată întrebare s 
ce se întîmplă cu absolvenții 
Școlii populare de artă, care es
te evoluția lor?

Mai întîi am cercetat cîți ab
solvenți din anii precedent) ac
tivează pe lîngă cluburi. T.a Pe- 
frila, Lupeni și Vulcan, direc
torii cluburilor ne-au informat 
că doar de cite unul se știe ce
va. însă nimic prea precis. Si
tuația e fntrucîtva mai bună la 
l.onea unde activează absolven
ți ai cla-'e'or de pian, acordeon 
și coregrafie. Am căutat răs
puns $î la o a doua nedumeri
re: cîți elevi are Smoala popu
lară de artă din fiecare loca
litate a municiDiului și ce sec
ții urmează 9 Răspunsurile au 
Cost de-a dreptul stuoefiante: 
la Lupeni, Petrila. Vulcan și 
B-onea nu se știe nimic în acest 
sens. Și nu întîmplător am în
treprins aceste investigații de
oarece la înscriere în Școala 
populară de artă candidați» tre
buie să prezinte un formular 
In care conducerea întreprin
derii la care funcționează și 
comitetele sindicale trebuie să 
ft? dea avizul, să-i recomande 
și. totodată, se obligă să le o- 
fere condiții de studiu. Așadar, 
teoretic trebuie să existe o evi
dență a celor care urmează 
școala populară de artă. Dar, 
In mod practic, nimeni n-o ți
ne. Cine ar trebui să facă acest 
lucru? Cluburile ar fi cele mai 
indicate pentru că mișcarea 

i POȘTA
I --------------------
ț Gheorghe Ar., Petroșani, 
? N-am putea spune că faceți o 
' anume greșeală în poezia trimi- 

să. Dacă ar fi așa lucrurile s-ar
1 simplifica : am înlătura-o și 
. gale. Dar „Primăvara" suferă 
' nu de greșeli, ci dc... lipsa po- 
ț eziei. E plată, descriptivă, fără 
i viziune.
. Aurelian Popescu, Petroșani. 
' Apreciem bunele dumneavoas- 
I

cultural-artistică din localita
tea respectivă în jurul lor se 
concentrează, iar actualii elevi 
trebuie apreciați ca virtuali 
inlerpreți sau instructori. In 
mod practic lucrurile sînt mult 
diminuate în importanța lor 
și putem afirma că actualele 
recomandări pentru Școala po
pulară de artă, semnăturile și 
ștampilele existente pe fiecare 
fișă, sînt rezultatul unei totale 
indiferențe, deci o pură forma
litate.

Profesorul Gheorghe Popa, 
director al Școlii populare de 
artă ne spunea i „Pe fiecare fi
șă există avizul, așadar elevii 
ar trebui cunoscuți de către co
mitetele sindicale care i-a re-

® Divergența atitudini
lor

® Cum se explică penu
ria instructorilor pentru 
formațiile artistice

comandat Mai mult. în timpul 
Și olarizării noi îi obligăm, pe 
cei care au progresat și pot fa
ce față activității artistice, să 
activeze fie în formațiile de pe 
lîngă cluburile de unde provin, 
fie în formațiile școlii. După 
absolvire, noi nu mai avem po
sibilitatea să le urmărim evolu
ția, cei mai mulți, nefiind soli
citați, își pierd exercițiul artis
tic. Este rezultatul unei lipse 
de interes din partea cluburi
lor care ar avea numai de cîș- 
tigat în calitatea artistică și în 
organizare, prin atragerea ab
solvenților noștri".

Pînă acum școala a fost ab
solvită de sute de tineri care 
și-au perfecționat calitățile ar
tistice, registrul interpretativ, 
și-au format o cultură artistică, 
au dobîndit virtuozitatea. Nu
mai în aceste zile au obsolvit 
39 de tineri. Printre ei ne-au 
fost indicate elemente artistice 
foarte bune i Eufemia Dogaru 
(canto—Vulcan), Eugenia Oni- 

tră intenții însă trebuie să a- 
fiați, în sfîrșit, că poezia nu tră
iește din formule stereotipa. Nu 
vă ridicați încă la fiorul liric 
al poeziei patriotice. Cel mai 
indicat ar fi ca dv. să puneți 
mina și să citiți cu atenție ma
rea poezie românească și uni
versală.

G. Costel, Vulcan — Cuge
tările culese de dv. le-am pri
mit cam tirziu. Poale mai aveți 
și altceva.

I. P. V. — Cele patru poezii 
primite ne-au pus pe gînduri : 
cît și cum vă influențează ceea 
ce citiți ? 

Casa de cultură 

din Petroșani — 

instituție prestigi

oasă și impună

toare.

ciu și Georgeta Pălrășcoiu (pian 
— Lonea), Alexandru Cismaș 
(chitară—Lonea), Gheorghe Ha- 
lunga (acordeon—Lonea) și 
mulți alții. Ce se va întîmplă 
cu ci ? In mod sigur că dacă 
nu vor fi solicitați de cluburile 
din Valea Jiului, pregătirea 
lor, încetul cu încetul, se va 
pierde.

Raporturile care trebuie să 
existe între cluburi și Școala 
populară de artă nu trebuie să 
fie bazate doar pe ignorare u- 
nilaterală sau reciprocă. Optica 
deformată și deformantă a unor 
cluburi față de această școală 
care pregătește artiști amatori 
trebuie să se modifice după le
gea perspectivei ! pregătirea u- 
nui artist amator nu se face 
doar într-o săptămînă, nici în 
cîleva luni, ci în ani buni de 
studiu perseverent. Iată de ce 
conducerile cluburilor nu tre
buie să-și pună doar problema 
momentului, a rezultatului ime
diat, ci mai ales pe aceea tem
porală, ba mai mult, tot clu
burile, de comun acord cu co
mitetele sindicale, pot să selec
teze și să trimită la Școala 
populară de artă elevi după ne
cesitățile de perspectivă din 
fiecare localitate, și la toate 
secțiile. Astfel, peste cîțiva ani 
vor avea și instructori și inter
pret cu o cultură artistică și 
discernămînt valoric.

Școala populară de artă din 
Petroșani a fost înființată pen
tru a ajuta mișcarea amatori
lor. Dar cum o poate sprijini da
că directorii cluburilor nu au 
cunoștință despre elevii talen- 
tați și merituoși care provin din 
localitatea lor? In aceste con
diții școala nu-și mai îndepli
nește plenar funcția sa de im
pulsionare a talentelor din pri
cina lipsei de interes manifes
tată față de absolvenți în mod 
consecvent.

Concluzia la care am ajuns 
în urma acestor cercetări a fost 
că atitudinea solitară față de 
o activitate ce trebuie făcută 
in mod colectiv, este dăunătoa
re. Dacă ar fi căulați toți ab
solvenții Școlii populare de 
artă din Petroșani, adică cei 
care se mai află în prezent în 
Valea Jiului, și ar fi atrași în 
activitatea cultural-artistică, alt
fel ar arăta relieful acesteia, 
mult mai variat, nu s-ar mai 
auzi nici lamentări și nici nos
talgia după instructori n-ar fi 
atît de evidentă.

.Orașul" și, mai ales, ,Tîn- 
guire“ ne-au reținut atenția, cea 
din urmă dedicată lui George 
Trakl seamănă prea mult cu 
poezia lui Trakl. Pentru a ne 
forma o idee definitivă, mai 
trimileți-ne.

Zadig, Petrila — Neconclu- 
denle pastelurile și elegia pri
mite. Dacă mai aveți ce, mai 
trimiteți.

Elisabeta Văduva, Lupeni 
— V-am înțeles bunele dv. in
tenții însă paginile autobiogra
fice din caietul trimis nu pot 
face obiectul unor discuții lite
rare, ci al uneia istorice mai

r
Pe ecrane

„Haiducii
/ui $aptecai“
Colaborarea cinematografică dintre Eugen Barbu, 

Mihai Upriș (scenariști) și regizorul Dinu Cocea este deo
sebit de fructuoasă. Serialul de aventuri „Haiducii", „Ră-
pireu fecioarelor , „liazbunarea Haiducilor" este completat 
acum cu filmul .Haiducii lui Șaptecai". S-a încercat (și 
s-a reușit în cea mai mare parte) să se re-creeze atmos
fera din timpul domnitorilor fanarioți, cu tot cortegiul de 
lupte ale țăranilor împotriva jafului sistematic la care erau 
supuși. In acele condiții, haiducul era o figură de erou, un 
răzvrătit, dar un apărător al poporului.

De această dată căpetenia haiducilor era neînfricatul 
Angliei Șaptecai, urmărit de potera lui Mamulos. Arnăuții 
reușesc să-l prindă pe -Angliei dar Mamulos îl eliberează 
destăinuindu-i că el este... tatăl său nelegitim, rugindu-l, 
totodată, pe Angliei să treacă pentru totdeauna hotarele 
țării.

Dar el va reveni deoarece domnița Ralu, cocheta și u- 
șuratica fiică a domnitorului Caragea, poftește o splendidă 
garnitură de bijuterii care costă fabuloasa sumă de un 
milion de galbeni. De aceea se introduce birul văcăritului, 
iar în timp ce se strîngea acesta mama lui Angliei este 
ucisă. Astfel începe o nouă răzmeriță condusă de haiducul 
Angliei Șaptecai.

La aniversarea celor 20 de ani cîți împlinea, domnița 
Ralu primește milionul făgăduit dar anunță că s-a răzgîn- 
dit în privința colierului iar cu banii va face negoț la Is
tanbul. Aflîndu-i intenția, haiducii atacă un fals convoi, 
condus de Mamulos. in timp ce domnița se îndreaptă ne
stingherită spre hotarele țării. înfruntarea dintre haiduci 
și oamenii agiei nu mai poate fi evitată și, în încleștarea 
luptei, Angliei îl omoară pe Mamulos. Copleșit de arnăuți, 
Angliei Șaptecai este prins și aruncat într-o ocnă de un
de se pare că nu mai există nici o posibilitate de scăpare...

In distribuție se află binecunoscuții actori Florin Pier
sic (Angliei), Marga Barbu (Anița), Colea Răutu (Mamulos), 
Tonta Caragiu, Florin Scărlătescu și alții. „Haiducii lui 
Șaptecai" rulează la cinematograful .7 Noiembrie", din Pe
troșani.

„Neică, suflet de oltean“

I 
I 
I 
I

Orchestra de muzică popu
lară ,Vîlceanca“ a Consiliu
lui județean al sindicatelor 
Vîlcea prezintă sîmbătă, 26 
iunie, la ora 20, un spectacol 
folcloric în sala Casei de cul
tură din Petroșani. In spec
tacol se vor afla interpreți 
binecunoscuți ai muzicii

populare românești » soliștii 
radioteleviziunii ILEANA 
CONSTANȚINESCU, I O N 
LUICAN, Nicu Vitomoreanu, 
Felicia Ungureanu, Lica An
gelica, Adela Mogoroașe, în 
conducerea muzicală a lui 
Paul Gușe.

Expunere
Luni, în sala de lectură a tivitate dedicată „Pionierilor 

clubului sindicalelor din Lo
nea, este programată o ac- creației românești**.

degrabă, dar cunoscută astăzi. 
E bine să cunoașteți, totuși, că 
poezia nu este o notație strictă 
a evenimentului, a realului fa
șă cum se întîmplă la dv.). ei 
e rezultatul unei stări de spirit 
a sensibilității și imaginației, în- 
tr-un cuvînt al fanteziei. Așadar 
în poezie nu căutăm viața de 
toate zilele, ci altceva, ceea ce 
nu se vede, dar e posibil. Apre
ciem, în schimb, sinceritatea 
care transpare din fiecare rînd 
scris de dv. Continuați, nicioda
tă nu-i prea tîr/.iu, însă nu îna
inte de a citi cu mai multă a-

lenție literatură. Mai aveți de i 
luptat, și încă destul de mult, ț 
cu gramatica. ț

Gh. Țepeș — Vom avea în i 
vedere „Zoo-medalioanele“ pri- ? 
mile. Interesante, dar deloc ori- I 
ginale. Vom vedea dacă putem ț 
publica vreuna. Dacă ne mai 1 
trimiteți, încercați să ne oferiți / 
mai multă varietate. j

LITERARĂ I 
-------  I

LOCUL SI FUNCȚIA
* p

STIMULENTULUI
în activitatea artistică de amatori
In primele patru luni alo 

anului în curs, artiștii ama
tori din Valea Jiului au fost 
antrenați în mai multe mani
festări cultural-artistice de ni
vel republican.

Să amintim : al X-lea concurs 
muzical-coregrafic „Omagiu 
partidului", festivalul cineclu- 
burilor, al brigăzilor artistice 
de agitație, expozițiile eu lu
crările plasticienilor amatori. 
Municipiul nostru a fost viu 
reprezentat în aceste compe
tiții prin sute și sule de artiști 
amatori, al căror talent, de foar
te multe ori. este neîndoielnic. 
Aceasta este explicația care 
dovedește prezența lor în fa
zele superioare — județeană, 
pe zonă sau finală. Să ne li
mităm doar la două exemple i 
Brigada artistică de agitație a 
Casei de cultură din Petroșani 
și cinecluburile. Brigada artis
tică este, laureată a festivalu
lui, a ocupat locul I pe țară. 
Este un succes de prestigiu care 
se răsfrînge asupra Văii Jiului, 
într-un gen spectacular foarte 
dificil, ce) mai legat de pro
blemele vieții sociale, transfi
gurate artistic de aceste for
mații. însă păstrîndu-și nota 
critică incisivă. Același lucru 
se poate spune despre cine
cluburile din Lupeni. Petroșa
ni. Vulcan, cel de la Lupeni 
aducînd de la festival un Im
portant loc doi și o mențiune. 
Ținînd scama de mișcarea ar
tistică de amatori în ansam
blul ei și de aceste vîrfuri ca
litative este firesc să ne între
băm i cum este stimulat ar
tistul amator ? Ce metode 
există pentru a impulsiona 
activitatea lui. pentru a-1 inci
ta să-și perfecționeze neînce
tat registrul posibilităților sa
le?

Am adresat această întreba
re directorilor de cluburi din 
Valea Jiului. Ea a stîrnit ne
dumerire. răspunsurile fiind 
ezitante și greoaie, imprcciza- 
te și cam fanteziste, recunos- 
cîndu-se că la stimulare nu se 
gîndește aproape nimeni. De 
la l.onea pînă la Lupeni am 
aflat invariabil că. pentru a 
se stimula munca lor, de loc 
ușoară, diurna este principalul 
instrument. Președintele comi
tetului sindicatului de la E. 
M. Lonea, Ton Șilînca, mai 
preciza că celor cu o activi
tate consecventă li se oferă, în 
primul rînd. posibilitatea de 
a se odihni în stațiunile btl- 
neo-cli materice șl, din cînd 
în cînd. se mai organizează 
cite o excursie. Aceleași pro
cedee, care vizează consolida-? 
rea prestigiului artistului ama-- 
tor. există si la clubul d’n 
Vulcan.

E mult 9 E puțin 9
Detectam destulă amărăciune 

atunci cînd tovarășul Gh. Negra- 
ru — instructor și interpret al 
brigăzii artistice a Casei de 
cultură — compara situația 
dînșilor a artiștilor amatori de 
aici, eu cea a artiștilor ama
tori de la Hunedoara care, 
laureati și ei ni festivalului, au 
fost primiți într-un mod cn 
adevărat festiv : așteptați cu 
interes, felicitați, răsplătii mo
ral pentru munca lor. Iată ce 
recompensează o muncă grea, 
de creație. Evident, componen
țelor brigăzilor artistice li s-a 

Pagină realizată dc
T. SPĂTARU

cam diminuat entuziasmul du
pă o astfel de experiență.

Artistul amator nu este alt
ceva decît un om care își afir
mă dezinteresat și în timpul 
lui liber talentul. Nimeni nu-1 
poate obliga să și-l fructifice. 
Este o caracteristică a societă
ții noastre faptul că ce> talen- 
tați găsesc o instituție, un ca
dru în care să-și manifeste 
talentul, să-și perfecționeze 
aptitudinile. In Valea Jiului 
există o puternică mișcare 
artistică de amatori, cu o di
versitate și calitate remarca
bile i muzică (de toate genu
rile). dansuri, teatru, cine- 
amalori. brigăzi artistice, artă 
plastică etc. Dar caracteris
tica cea maj izbitoare în acest 
sector este inconsecvența, mo
dul de a se munci în asalt, 
numai atunci cînd se apropie 
o manifestare amplă și cu 
semnificații mai largi. De un
de și o anume notă de im
provizație.

Considerăm că stimularea 
artiștilor amatori îmbracă deo
camdată forme precare. Nu e 
vorba doar de un stimulent 
de ordin material pentru că 
nu acesta e cel mai impor
tant. Faptul că activitatea ar
tiștilor amatori este urmărită 
în permanență cu interes, este 
cu adevărat o încurajare, un 
imbold în perfecționare. La 
ora actuală calificativii’ de 
artist amator încă mai are » 
nuanță peiorativă. Și pe ne
drept. Ceea ce se face în tea
tru la Lonea și Petroșani. în 
film la Lupeni. Vulcan și Pe
troșani, în arta plastică la 
Lupeni — și exemplele se pot 
înmulți — este cu adevărat 
demn de atenție, meriți a fi 
susținută și încurajată areastă 
orientare. De foarte multe ori 
o vorbă bună are un efect în
viorător și dinamic. Esențial 
este ca aceste intrări și Ieșiri 
din conul de umbră al inte
resului să fie eliminat In ati
tudinea față de mișcarea artis
tică de amatori trebuie căuta
te formele și metodele prin ca
re ea poate fi într-adevăr în
tărită. una foarte bună fiind 
stimularea lor periodică. Pare 
cam bizar, probabil să susți
nem acest aspect al muncii 
cultural-artistice din Valea Jîu- 
lui însă după trecerea pres'i- 
gioaselor competiții de care 
am amintit, ritmul do muncă 
în mișcarea artistică s-a schim
bat. e mai lent, o notă de obo
seală se constată ici. colo. Șl. 
ca pentru oricare altă mun
că. și aici trebuie să existe a 
mulțumire sufletească. adică 
să se vadă că arta amatorului 
este apreciată. înțeleasă. Cu
noaștem cluburi din Valea 
Jrnlui care au pregătit specta
cole în care s-a învest-'t mult 
talent și energie umană Mulți 
dintre cei care vor fi tre.mit 
să fie în sală (adică cei care 
• ăsnun’d de acest sector), n-au 
fost.

Binecunoscutul carac'er so
cial al artei reiese cu pre- 

r.antă din relația ei cu publicul 
receptor, căruia îi este desti
nată. Artistul egoist, care crea- 
ză ezoteric, doar pentru un li
mitat cerc, nu există, arta e 
creată pentru a se bucura to
ți de ea. Faptul că marele pu
blic îl înțelege este marea sa

tisfacție a artistului care, ’n 
acest fel, e incitat spre nel 
orizonturi artistice. Acesta este 
stimulentul. Valabilitatea me* 
canismului se întinde și asu* 
pra mișcării artistice de ama* 
tori, nediferențiați de foarte 
multe ori de profesioniști de* 
cit prin faptul că unul își cîșj 
ligă existența prin artă (adică 
are e meserie, în sens linii* 
tat) pe cînd celălalt urmărește 
constant doar flacăra pasiunii 
sale.

„MINER"
L. SCHMIDT

Dimineață 
de povești

Pentru micii elevi de la 
Școala generală nr. 3 din 
Lupeni. biblioteca clubului 
organizează mîine, la ora 
10, o dimineață de povești 
Se vor face lecturi și discu
ții pe marginea volumului 
.Poveste marmală".

local nnu
Zilele acestea au intrat în 

stadiul final de execuție lu
crările la noul local desti
nat căminului cultural din 
Iscroni. Amenajat în fostul 
sediu al sfatului popular co
munal, spațiul a fost lărgit 
prin construirea unei săli de 
spectacole cu capacitatea de 
100 locuri, păstrînd stilul 
vechii clădiri In acest local 
vor funcționa eu program 
permanent biblioteca și cine
matograful. Noul cămin cul
turi! dispune de spații pen
tru diferite activități de club, 
<ăli de repetiții pentru tor
ni ițiile artistice de amatori, 
birouri și săli de lectură, 
precum și de o terasă pen
tru dans.
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Fiecare comunist
o prezenfă activă

în viața
organizației de partid

In condițiile automatizării 
instalațiilor energetice secției 
• H AM. ii revin sarcini dc 
f i imâ importanță în viața ter- 
»f-.oi'enU-alci. Funcționarea :,c- 
r"’Șabilă. siguranța în expl -a 
laic a grupurilor energetice 
depinde de funcționarea in

brilor de partid care sînt și 
specialiști în executarea acestor 
reparații. Asemenea sarcini au 
primit Iov. Ștefan Vereș, Tosif 
Spina, V. Balașko, Pavel Vierii, 
Alexandru Bivolarii. Prin exem
plul lor de dăruire, de iniția
tivă și responsabilitate în exe-

familiarizarea lor cu 
întreținerii aparatelor 
ie. Do asemenea, alți 
de partid răspund de 
tarea unor informări 
în adunările generale, 
gătirea celor mai 
ntecișli pentru a

va

1N PLIN SOARE DE AMIAZA...

■

BucuriaES

inocenței

■
s

s

de 
se 

un

să ne ofere din nou un joc bun, cum 
oferit în ultimul timp, și să învingă, 
este însă o echipă solidă, care știe să 

în deplasare. Cred totuși în Jiu), în pu- 
de luptă a băieților noștri. Ei manifestă

poate fi aplicat decît cu încu
viințarea asociației sau fede
rației naționale 
sensul că un

cluburi și cu aportul 
pe care fotbalul eu- 
aduce în contextul

'. „Scă- 
i de la

VACANTA

COPII FOLOSII!

D. C.
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fete ! 
băieți !

emisiunii, 
limba ger-

DREPT COBAI"

după o corespondență de la 
Petru Găină

periculoase 
asupra co- 
uni verși tar 

specialist în 
Milano, a

Avancronică fotbalistică

VI NT DE

rigorile 
uutoma- 
membri 
prezen- 
politicc, 
de pre- 

conșt iincioși 
deveni mem-

bune condițiuni instalațiilor cutarea acestor lucrări de pri- bri dc partid sau dc sprijini-
«mlomate și a apa ațelor dc mă importanță, prin discuțiile rea biroului grupei sindicale
măsură. In ultima instanță. purtate cu ceilalți specialiști în inițierea unor acțiuni (ex-
losii. si automatele depind de din rîndul echipelor care au cursii, întreceri sportive) mc-
t'.imcri. de cei (are au in grijă. executat aceste lucrări de pri- nite să asigure petrecerea uti-
in atribuțiile lor. întreținerea lâ a timpului liber de membrii
«cestuia, de competența și res
ponsabilitatea eu care-și fac 
•latin a. lată dc ce, de. vol.area 
acestei responsabilități, a com
petenței și spiritului de iniția
tivă în rîndul coleriivului sec- 
lici, constituie obiectivul nr. 1 
ni a, Evității politico-educative 
ti organizației noastre de bază. 
•Uste □ sarcină complexă în re
alizarea căreia ne sprijinim pe 
activitatea și forța de inrîuri- 
*c n fiecărui comunist. MetC- 
Wn principala pe care o folo- 
rește biroul organizației noas- 
i»e de bază pentru activizarea 
membrilor de partid, ir. vede
re;» educării și mobilizării to- 
leclivului la realizarea obliga- 
|i‘l-n profesionale, o constituie 
trasarea de sarcini concrete în 
funcție de aptitudinile, pregă
tirea și experiența fiecăruia. 
E'u e vorba în orice caz de sar
cini uzuale, formale. Chiar dacă 
converg, in final spre îndepli- 
furea în condiții ireproșabile a 
cbligațiilor de producție, avem 
In vedere ca sa. inile încredin
țate membrilor de partid să 
solicite un plus de efort, de 
Inițiativă din partea fiecăruia. 
B’inta spre care orientăm mai 
«Ies preocupările, eforturile co
muniștilor, o constituie ridica
rea nivelului profesional, al 
răspunderii morale a tuturor 
membrilor colectivului nostru 
Irță de calitatea lucrărilor ce 
Ic execută. Să dau cîteva exem
ple. Nu de mult în centrala 
noastră s-au terminat repara
țiile capitale la blocul ener
getic nr. IV — lucrare preten
țioasă — dat fiind că e cel 
ma, automatizat grup din ca- 
tfh u) uzinei — la care colec
tivul nostru și-a adus din plin 
contribuția. Sarcinile ce 
revenit, măsurile ce 
luate pentru reușita reparații
lor au fost dezbătute, în prea
labil, într-o adunare generală 
fi organizației de bază. Pentru 
reducerea termenelor de repa
rații și imprimarea unor ca
lități ireproșabile lucrărilor, 
biroul organizației de bază a 

sarcini concrete mem-

Tribuna
secretarului
organizației

de bază

ne-vu 
trebu’au

mă importanță, instalațiile au
tomate au fost verificate și re
parate înainte de termen și în 
cele mai bune condițiuni, con
tribuind la redarea grupului 
producției. Am dat un singur 
exemplu. Dar, dc fapt, în acti
vizarea membrilor de partid 
trebuie avută în vedere necesi
tatea ca atragerea comuniștilor 
la viața de partid să fie o sar
cină permanentă și nu de cam
panie. Biroul nostru este con
știent de acest deziderat și se 
preocupă ca membrii de par
tid să aibă în permanență sar
cini de partid care să-i deter
mine să-și fructifice spiritul <le 
inițiativă, energia creatoare. 1 a 
noi se pune cu deosebită acui
tate cerința ca specialiștii noș
tri, tot efectivul secției să se 
preocupe de perfecționarea ri
dicării pregătirii lor profesio
nale. Or, în cadrul acestei ac
țiuni o formă de mare însem
nătate o constituie desfășurarea 
în bune condițiuni a instruiri
lor profesionale lunare. De 
aceea, de pregătirea și asigu
rarea unui conținut temeinic 
instruirilor se ocupă, comuniș
tii, cadre de specialiști, cu cea 
mai mare competență profesio
nală cum sînt Iov. Alfred 
Schmidt, Alexandru Stoienescu, 
Tiberiu Ungureanu. Alți comu
niști, ca Iov. Ioan Toarnă, 
Francisc Kovari, răspund dc 
perfecționarea pregătirii profe
sionale a cadrelor tinere,

secției, omogenizarea colectivu
lui nostru. In orice caz trasa
rea de sarcini concrete, fie a- 
ccstcn cît de judicios stabilite 
nu este totul. Activizarea mem
brilor de partid depinde și. de 
modul cum se controlează, de 
către birou înfăptuirea sarci
nilor. In acest scop noi folo
sim metoda discuțiilor cu 
membrii de partid ; solicităm 
comuniștilor să informeze bi
rou) cum își duc la îndeplini
re sarcinile, să facă propuneri 
pentru perfecționarea vieții de 
partid, a activității întregii 
secții.

In dezvoltarea democrației 
de partid, activizarea comuniș
tilor și stimularea spiritului 
critic, un rol deosebit îl re
prezintă adunarea generală de 
partid. Adunările noastre dez
bat cele mai ardente probleme 
ale activității secției, oferă 
de fiecare dată prilejui pentru 
un larg schimb de păreri și 
contribuie la educarea comu
niștilor în spiritul unei înalte 
exigențe partinice și profesio
nale. Totuși nivelul de comba
tivitate nu e prezent în toate 
adunările noastre. Avem mem
bri de partid ca toy. Rudolf 
Tradnic, Pavel Vieru. Francisc 
Kovari, Gh. Ardelean. care 
foarte rar participă la dezba
teri. Biroul nostru are in ve
dere aceste limite ale vieții de 
partid în organizația noastră și 
prin pregătirea temeinică a a- 
dunărilor, stimularea criticii 
și autocriticii, prin solicitarea 
membrilor de partid să pre
zinte informări în adunările 
generale asupra modului cum 
își îndeplinesc sarcinile, prin 
munca directă cu oamenii, vom 
asigura ca fiecare comunist să 
constituie un element dinamic, 
activ în viața organizației 
noastre de bază.

Avram IOȘA,
secretarul organizației de bază 

a secției P.R.A.M., 
termocentrala Paroșeni

V-ați cinstit vreodată prie
tenii de bucurie că ați scă-- 
pal de un necaz despre care 
in urmă cu 2—3 zile nici 
nu aveați habar că o să vă 
„calce" ? Depinde ducă neca
zul mi l-am făcui singur sau 
mi l-au făcut alții — veți 
spune. Ei bine, spuneți ast
fel pentru că nu sinteți dum
neavoastră cel aflat „la mij
loc".

Nu bănuiam că doi oameni 
care se cinsteau intr-o zi a- 
lături de mine la masa unui 
restaurant, sărbătoresc ieșirea 
unuia dintre ei de la necaz. 
Convingerea că e așa s-a for
mal t răgind indiscret cu u- 
rechea la discuția lor.

„Zici că scăpași ? 
pai. Chiar acum 
director. Știi ce 
...Nu ești matale i 
ții sint de vină", 
rășe director ?“ ■ 
trebal. „Știm noi 
zice — nu trebuie 
știi și dumneata, 
ros că ai scăpat". „Așa mi-a 
spus. Noroc și sănătate, că 
mi-am luat o piatră de pe 
inimă".

i vin
mi-a spus ?" 
de vină, al- 
„Care, tova- 

l-ain in
due — 
să mai 

Fii butiT^

(Urinare din pay l) fazele pe 
pe mese- 
intr-o ta-

Petroșani : Instantaneu matinal

Sub acest titlu, revista vest- 
■rmană „Stern" a publicat 

recent un impresionant repor
taj despre felul în 
mîntul lui Hypocrat' 
mod grosolan încălcat îi 
clinici din Italia : copiii 
au fost folosiți drept 
pentru realizarea unor 
riențe care lc puneau 
pericol.

Detaliile cazului au început 
să fie cunoscute cu cîteva ’uni 
in urmă, cînd la Roma au fost 
închise 300 de case de copii 
din cauza proastei alimentații 
și nerespectării condițiilor igie
nice. La scurt timp după acest 
scandal, opinia publică italiană 
a luat cunoștință cu indignare 
de existența unor 
experiențe făcute 
piilor. Profesorul 
Giulio Maccararo, 
microbiologic din’ ........
dezvăluit că proprietarul unei 
firme producătoare de medica
mente. pe nume Carlo Sirtoria, 
administra copiilor mici un 
medicament care avea ca efect 
scăderea puterii de apărare a 
organismului, în scopul foto
grafierii virusului hepatitei, l a 
Institutul dc Igienă și la Cli
nica de copii a Universității 
din Pisa, profesorii Santopadre 
și Poli au inoculat copiilor, cu

care „juru- 
" a fost în 

in cîteva 
mici 

cobai 
expe-. 

viețile în
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instrui pe litoral, la Costi- 
neșli, iar alți 30, comandan
ții detașamentelor Je pre
gătire militară vor pleca în
tr-o tabără de la Caransebeș. 
Peneasca va fi tabăra celor 
cinci elevi cu înclinații spre

cipiul nostru 
țară a concursului 
rij se vor odihni 
bălă la Păușa.

Tradusă deci în 
școlărești, vacanța 
seamnă excursii și

termeni 
mare în
drume ții,

în

Agenția B.T.T. Petroșani iși 
va pune în acest scop cor
turile la dispoziția elevilor.

O preocupare deosebită a 
manifestat-o biroul .oniitvtu-
lui municipal al U.T.C. față 
de elevii fruntași la învăță
tură, elevj ce au făcut cinste 
și au condus cu autoritate 
activitatea organizațiilor 
U.T.C. din școli. Astfel, " 
de elevi se vor odihni
perioada 13—26 august la 
Năvodari, alții, în două se
rii a zîte 75 elevi, vor fi 
oaspeții taberei de la Geoa- 
giu-băi, iar secretarii U.T.C. 
din toate școlile, vicepreșe
dinții consiliilor pentru mun
că în rîndul elevilor vor fi 
trimiși la un schimb de ex
periență la Homorod Și Mo- 
neasa. Președinții asociații
lor sportive din școli se vor

creația literară iar responsa
bilii comisiilor politico-ideo- 
logîce se vor instrui la Zi- 
zin. Conducătorii cercurilor 
de radio și electrotehnică, 
ai cercurilor de istorie, ar
heologie, etnografie și fol
clor își vor desfășura activi
tatea tehnico-apJicativă 
Păușa și Cîmpeni ; cei 
elevj, câștigători din

la
15 

muni

întreceri de fotbal și înot, 
eînlece și seri cu multe 
snoave și povești, colecțio
nări de plante și fluturi. Mai 
înseamnă inițiere sau apro
fundare în tainele fotogra
fici, ale electronicii, me
canicii sau aeromodelismu- 
lui și, bineînțeles, participa
rea nemijlocită la munca

voluntară pe șantierele ti
nerești. la viața culturală 
artistică și sportivă a orașe
lor și satelor.

Este necesar, deci, ea toate 
comitetele și organizațiile 
U.T.C., sprijinindu-se efectiv 
pe ajutorul școlii și al or
ganelor de învățămînt, să 
ofere elevilor cit mai multe 
posibilități de acțiuni utile 
și plăcute în mijlocul natu
rii, la ștranduri sau locuri 
de agrement, la casele de 
cultură, cluburi. cabane. 
Tocmai din aceste motive În
treaga activitate din timpul 
vacanței trebuie judicios 
concepută, organizată și cb- 
ordonată. Este necesar, deci, 
ca, organizațiile U.T.C. 
din școli să fie principa’ii 
animatori și organizatori al 
vacanței tinerelului școlar.

Un puternic vînt de vacanță bate peste divi- 
ia A. Acest campionat atît de agita-l este 

parcurs acum, spre final, cu încetinitorul, mai 
ales dc pretendentele la titlu — Dinamo și Ra
pid — care bat pasul pe loc dc mai multe 
etape, 'remîndu-sc, parcă, de faima celor doflă 
bucureștene, provincialele s-au mulțumit să 
vină în plasa lor. Dacă una dintre ele forța 
puțin în ultima vreme — poutc ,.U“ Craiova, 
Farul, U.T.A. sau chiar Steagul roșu — nu c 
sigur că titlul dc campioană rămînea în Capi
tală. Așa, însă, rîvnitul titlu va intra în po
sesia uneia din ocupantele locurilor I—2 dc 
acum. Cn toată oboseala de care este marcată, 
echipa Dinamo este principala candidată. O a- 
vantajează punctul în plus pe care-1 are și 
golaverajul mult mai bun Dar iată cele II par
tide ale penultimei etape :

„U* CRAIOVA — PROGRESUL. .Bancarii" 
nu mai au la ce spera, deși antrenorul Petre’ 
Moldoveanu a declarat că nu se mulțumește 
cu gîndul retrogradării. Mi se pare însă impo
sibil să cîștige la Craiova, in fața învingătoa
rei de duminică a dinamoviștilor. Victoria ol
tenilor, absolut posibilă și dc nepus la îndoială, 
i-ar stabili pînă în final pe locul trei, cu drept 
de participare la .Cupa U.E.F.A.dacă 
cumva Steaua va învinge în ultima ctapi 
Timișoara.

PETROLUL — C.F.R. TIMIȘOARA. Meci în
tre două echipe fără griji. Ori, poate timișo
renii se gîndesc la o nouă fuziune cu ,, 
pentru revenirea în divizia A. In orice 
partidă la discreția petroliștilor.

RAPID — S. C. BACAU. Deoarece speran
țele Rapidului sînt încă mari la obținerea titlu
lui, victoria trebuie să nu-i scape în meciul 
cu băcăuanii. Și nu-i va scăpa, cred, chiar 
dacă Dembrovschî se află în formă bună. 1 
solist.

STEAUA

Discufia aceasta ar fi pu
tut trece neobservată dacă 
nu s-ar fi asociat in minte 
cu alte intimplări la fel 
autentice, cu oameni care 
bucură că au scăpat de

necaz în care alții i-au virit 
pe nedrept și pe negindite. 
De fapt cine sint, in cazul 
de mai sus, cei care bagă 
omul la necaz, pe nepusă 
masă, ca să-i dea apoi iluzia 
că i-au făcut un favor, tind 
n-au incot.ro și trebuie să 
restabilească echilibrul ade
vărului ? încercăm să ne gin- 
dim la vreun coleg de mun
că. Nu. pentru că în astfel 
de cazuri directorul nu spu
ne : „Ce trebuie să mai știi 
și dumneata cine-i de vină*. 
Atunci vreun maistru ? Ar

ajutorul pîinii, o serie de ger
meni ce pot fi observați nu
mai la apariția inflamațiiior in
testinale de un anume tip. La 
clinicile dermatologice univer
sitare din Milano. profesorul 
Meminghini, vrînd să urmă
rească anumite reacții ale or
ganismului, a provocat unor 
copii între un an și patru ani 
eczeme pe cale artificială. Un 
asistent al profesorului a re
fuzat să colaboreze la aceste 
experiențe, sesizînd accidentele 
oribile cai-e au apărut cu oca
zia lor. Dar aceste încălcări aie 
et>cii medicale au rămas „ui
tate" cîtăva vreme în dosare, 
fiind aduse la cunoștința opi
niei publice mult mai tîrziu.

O indignare și mai puterni
că a provocat un caz petrecut 
relativ recent. Astfel, în 1970 la 
Milano, au fost încercate asu
pra a 89 de nou-născuți sănă
toși efectele unui gaz foarte 
toxic pentru sistemul nervos, 
in scopul fabricării unui super- 
ucigător de muște, bineînțeles 
fără ca mamele să fie încu- 
noștiințate despre experiențe
le respective.

Referindu-se la aceste cazuri 
revoltătoare, „Tempo" scria 
printre altele : „Adeseori, fără 
vreun folos pentru stabilirea 
diagnosticelor sau justificare 
farmacologică, copiii sînt folo
siți drept cobai numai din in
terese mercantile, sau din do
rința de a prezenta date sen
zaționale la diverse congrese 
medicale".

Și-a găsit
partenerul

Geoff Lewis, muncitor din 
Norwich (Anglia), va rezolva 
de acum înainte problema 
încălțămintei împreună cu 
învățătorul Douglas Presland. 
Cu cîtva timp în urmă el 
dăduse la mica publicitate 
următorul anunț: „Domn 
purtînd la pantofi nr. 43 la 
stîngul și 41 la dreptul, ca
ută domn 
verse". In 
Lewis și-a 
care, 
pînă acum 
pere cîte o 
tofi pentru

ca

cu măsurile in- 
cele din urmă 
găsit un partener 
și el, a fost 
nevoit să cum- 

i pereche de pan- 
fiecare picior.

C.F.R. CLUJ. Diferența de va-

mai merge. Se intim plă mai 
rar, dar se intimplă. 
dacă... se-ntimplă ca 
respectiv să fie 
cuiva. Totuși, către 
fi ducind gindurile 
rului care are atîta 
cel scăpat de necaz 
știe cine e adevăratul vino
vat 7 Uite așa ajung unii să 
pozeze în oameni de treabă, 
in săritori la nevoie, poate 
chiar in spirite clemente; dre- 
gind ce-au stricat fără să 
pună în balanță toată încăr
cătura de care e nevoie pen
tru restabilirea echilibrului 
perfect. Se mizează pe starea 
psihologică a celui scăpat de 
ananghie in care a fost in
trodus fraudulos. Bucuros că 
a scăpat, acesta nu 
sista cu întrebările și 
gălușca cu „favorul".
curia inocenței, aceasta. Și 
izvorul din care vine — co- 
coloșirea adevărului — nu e 
bănuit de cel in cauză, cel 
căruia, pe nedrept, i s-au fă
cut zile negre și nopți albe.

Mai ales 
maistrul 
favoritul 
cine or 
directo- 
grijă ca 

să n u

Intr-o noapte, familia Daj 
din Dîlja Mare a intrat în 
alertă. Puiul de om pe care 
Marioara și Petru Daj îl aș
teptau cu atîta nerăbdare a 
dat semn că intenționează să 
vină pe lume. Petru Daj n-a 
mai alergat, ca părinții lui, 
la doftoroaia satului ci la 
dispensarul medica) din apro
piere. Cînd a auzit despre 
cc-i vorba Simion Popa, ofi
ciantul sanitar, a alergat în- 
tr-un suflet. Era doar vorba 
de două vieți. După ce i-a 
dat primele îngrijiri Marioa- 
rci a solicitat repede o că
ruță. Drumul accidentat nu 
permitea „Salvării" să urce 
pînă 1q locuința familiei Daj.

— Faceți un culcuș moale 
și transportați cu grijă bol
nava pînă lîngă incinta mi
nei Dîlja. Intre timp eu merg 
și telefonez după „Salvare".

Totul s-a desfășurat ope
rativ. Salvarea a sosit în a- 
ce’.ași timp cu căruța și du
pă cîteva minute viitoarea 
mamă era la maternitate. 
Deși știa că aici se află sub 
supraveghere medicală de 
specialitate Petru Daj era to
tuși îngrijorat. Emoțiile n-au 
durat prea mult însă. Asis-

loare dintre cele două echipe, și faptul că me
ciul se joacă în Capitală, mă îndreptățesc să 
acord sută la sută șanse militarilor. Mai aJes 
că ci vizează locul HI și nu șanse apreciabile 
de a-1 obține. Chiar dacă rămîn la punctajul 
actual, și Progresul pierde la Craiova, cefe
riștii clujeni nu mai au emoții.

,.U" CLUJ — DINAMO. Examene paralele 
pentru studenții clujeni : în amfiteatre și pe 
gazon. Dacă privim meciul prin prisma ulti
melor rezultate (din „Cupa României". „U" 
Cluj — Steaua 2—2 și Dinamo — Metalul 
București 0—1) se poate anticipa un meci egal. 
Dar gazdele pot și să învingă. Dinamo obo
sește lot mai mult de la meci Ia meci.

U.T.A. — F. C. ARGEȘ. /Vădanii nu-și pot 
permite să piardă vreun punct după victoria 
obținulă duminica trecută pe litoral. Blondul 
Domide, care l-a impresionat într-atît pe scri
itorul și comentatorul englez dc fotbal Rryan 
Glanvillc, va fi. probabil, din nou magnific, 
deși îl va avea în față pe celălalt celebru „D“ 
(Dobrin), și el în bună formă.

STEAGUL ROȘU — POLITEHNICA. Echipe 
de valori apropiate, fără pretenții sau griji în 
clasament. Brașovenii trebuie să-și ia un la 
revedere plăcut de la proprii suporteri, oferin- 
du-le o victorie. Deci I.

JIUL — FARUL. Cu cele două puncte din 
partida cu Farul, Jiu) va termina campionatul 
pe actualul loc — 12 — pe care și l-a pregătit 
cu atîta frudă în acest retur. Sper că petroșă- 
ncnii

tcrca
o deosebită vervă de joc. dovedită și joi, în 
„amicalul" cu Mureșul Deva, de care au dispus 
cu 5—0. și au toate șansele să învingă. 1.

Dumitru GHEONEA

MONTE CARLO 
es). — Comitetul 

U.E.F.A., întrunit 
Carlo, a hotărît ca 
petiție .Cupa U.E.F.A." (care 
înlocuiește .Cupa orașelor tîr- 
guri") să aibă in fruntea Co
mitetului de organizare pe dr. 
A. Franchi (Italia), vicepreșe
dintele U.E.F.A. In schimb, pre
ședintele U.E.F.A., Guslav Wie- 
decker (Elveția) va conduce co
misia de organizare a campio
natului european inter-țări.

O altă hotărire se referă Ia 
sancțiunile in competițiile con
tinentale. I’înă acum, un jucă
tor sancționat în cursul unui 
meci organizat de U.E.F.A. su
porta consecințele acestei pe
depse la nivelul clubului ca și 
la nivelul echipei naționale. Pe 
viitor (exceptind greșelile foar
te grave), sancțiunea nu va fi 
aplicată decît pe un singur 
plan, fie in cadrul clubului, fie 
în cadrul echipei naționale, du
pă cum greșeala a fost comisă 
in jocurile uneia din echipe.

In ceea ce privește transmi
terea meciurilor la televiziune, 
U.E.F.A. confirmă că noul a- 
cord semnat O.I.R.T. nu

executiv al 
la Monte 
noua com-

tată de medicul Nicolae Scâr- 
lătoiu și de moașa Elena Ne
goi, Marioara Daj a născut 
un flăcău voinic de 3,700 ki
lograme. 'Emoția lui Petru 
Daj s-a transformat într-o 
bucurie nemărginită. Satisfac
ție n-au însă numai soții 
Daj ci și acei ce exercitîn- 
du-și nobila profesie, au fă
cut totul ca puiul de om să 
se nască sănătos.

interesate, îa 
meci organizat 

sub patronajul U.E.F.A. nu v» 
fi televizat de pildă în Elve
ția decît cu acordul federației 
elvețiene de fotbal.

O altă problemă discutată in 
cadrul Comitetului a fost ce» 
a iluminatului stadioanelor pen
tru meciurile în nocturnă. A 
fost fixat un minimum de in
tensitate luminoasă fără care 
nici o intilnire organizată de 
U.E.F.A. nu va putea fi dis
putată.

Congresul U.E.F.A. a dezbă
tut apoi problema reprezentării 
fotbalului european în cadrul 
Federației internaționale soliei* 
tindu-se drepturi de vot pro
porționale cu numărul de ju
cători și 
financiar 
ropean î| 
actual.

SIMBATA 19 IUNIE

16.15 Deschiderea 
Emisiune în 
mană.

18,00 Bună seara, 
Bună seara,

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
20,40 Film serial: „Incorup

tibilii*.
21.30 Cintece de altădată. So- 

Constanța Cîm-
Maria Pietrar», 
Munteanu și

liști : 
peanu, 
Elena ______
George Hazgan.

21.56 Telejurnalul dc noapte. 
22,09 Finalele campionatelor 

europene de box. Trans
misiune de la Madrid, 
comentată de trimisul 
nostru Cristian Topcseu.

PROGRAMUL I: 6.00 Mu
zică și actualități; 9,30 Mio
rița;
10,20 
10,30 
11.00
In ritm de passo-double; 11,15 
Radioclub turistic; 11,30 Din 
repertoriul corului Radiotele- 
vizinnii: 12.00 Orchestra Bebe 
Prisada; 12,10 Recital de o- 
peră Luciano Pavarotti; 12,30 
Tntîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 1'1.30 Radiore^or- 
ding; 15.00 Buletin de știri; 
16.00 Radiojurnal; 17,00 Ști
ință, tehnică, fantezie; 17.30 
Album folcloric; IR.00 Orele 
serii: 20,00 Tableta de seară; 
20.05 Zece melodii preferate; 
20,40 Știința la zi; 20,45 La 
hanul melodiilor; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22.00 Radio
jurnal: 22,30 Dansați cu noi; 
22.55 Moment poetic; 23.00 
Programul de dans continuă; 
24,00 Buletin de știri: 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

10,00 Buletin de știri; 
Piese instrumentale; 

Din țările socialiste; 
Buletin de știri; 11,05

Mica publicitate
V1ND casă. 3 camere, la 

parter, str. Republicii, 255, 
Lunea.

incot.ro
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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, 

conduse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu,

in Republica Democrată
Vietnam

(Urinare din pag. I)

au fost doborîtc 236 de avioa- 
he ale agresorilor. Eroismul a- 

‘belor zile fierbinți este astăzi 
xontinuat în munca tenace, dîr- 
ftă pentru reconstrucția și con
strucția orașului.
£' Haifongul, a cărei populație 
.ajunge la aproape un milion 
de oameni, este un oraș cu 

Tvechr_tradiții revoluționare și 
un centru economic de primă 
mărime, una din mîndriile sale 
tiind instalațiile portuare cu 
marele șantier naval, 
■Angajate într-o vio mișcare 
3e emulație socialistă în mun
că. colectivele de aici au în
deplinit planul pe primul se
mestru al anului încă din luna 
mai.

Orașul s-a pregătit să pri
mească oaspeți dragi. De-a lun
gul bulevardelor Dien Bien Fu 
■și Tran Pho, precum și pe alte 
partere ale orașului-port, împo
dobit sărbătorește cu lozinci în 
iimbile română și vietnameză, 
s-au adunat din primele ore 
ale dimineții mari mulțimi de 

:oameni pentru a saluta pe re
prezentanții României prietene. 
(Aici, la mii și mii de kilome
tri de patrie, se aud acordu
rile, atât de familiare nouă, ale 
unor melodii populare româ
nești transmise la difuzoare.

Intrarea în port este domi
nată de o mare pancartă pe 
care este scris i .Trăiască prie
tenia și solidaritatea de luptă 
'dintre poporul vietnamez și po
porul român**, încadrată de dra
pelele de stat ale României și 
Republicii Democrate Vietnam. 
De-a lungul cheiurilor așteaptă 
^sosirea solilor din România 
^.muncitori portuari, docheri, fete 
Jmbrăcate în tradiționalele ro- 
uchii lungi, militari ai armatei 
jpopulare și membri ai forma
țiunilor patriotice de autoapă
rare.
f In întâmpinarea tovarășului 
tsicolae Ceaușescu, a celorlalți 
membri ai delegației române, 
ie venit tovarășul Fam Van 
HDong, membru al Biroului Po- 
[litic al C.C. al Partidului celor 
[ce Muncesc din Vietnam, prim- 
fministru al Republicii Demo
crate Vietnam.
* Apariția oaspeților români 
— care sînt însoțiți de tova
rășii Nguyen Duy Trinh, mem
bru a] Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc 
'din Vietnam, viceprim-ministru 
și ministru al afacerilor exter
ne. cu soția sa, Pham Thi Xuan 
Tu, Nguyen Dang Hanh, amba
sadorul R. D. Vietnam la Bu
curești, și de alte persoane ofi

e ® e c o c <> q • » e e
BOX

Nn miliții români în He
tampioiiatelor europe ile la Md

MADRID 18 (Prin telefon de 
Ia trimisul Agerpres, P. Ochi- 
albi) j Cea de-a 19-a ediție a 
campionatelor europene de box, 
competiție care a pasionat în 
aceste zile - pe amatorii de 
6port, a ajuns în fața ultimu
lui act! astă-seară, pe ringul 
•„Palatului Sporturilor1* din 
Madrid, 22 de pugiiiști vor în
crucișa mănușile în ultima re
uniune care va atribui cele 11 
centuri de campioni ai conti
nentului.

Printre finaliști se numără 
și patru boxeri români i Aurel 
Mihai, Antoniu Vasile, CaEs- 
trat Cuțov și Alee Năstac. care 
p.u reușit să răzbată prin sita 
'deasă a preliminariilor pînă în 
faza decisivă a competiției.

Presa spaniolă. specialiștii 
prezenți aici, cu toți aprecia
ză evoluția neașteptat de fru
moasă a boxerilor români. 
Astfel, fostul campion olimpic, 
Daszlo Papp, antrenorul echi
pei maghiare, a declarat i „Ca 
și la București, românii au fost 

'la înălțime. Ei âși mențin po- 
’eiția printre echipele fruntașe 
în boxul european. Boxerii ro
mâni excelează prin combativi
tate, dar cîțiva dintre ei sînt 
foarte buni și la capitolul teh
nică".

Ziarul madrilen „Ya" consi
deră că dintre toți cei care au 
evoluat la „Palatul Sporturi
lor" la aceste campionate, Ca- 
listrat Cuțov este cel mai bun. 
El ne-a oferit cîteva momente 
'de box magnific, subliniază a- 
celași ziar.
; Dacă majoritatea boxerilor 
români și-au făcut pe deplin 
'datoria în meciurile pe care 
le-au susținut în semifinale, 
pe noi, cei de aici, ne-a decep
ționat comportarea lui Aurel 

ciale — este salutată cu urate 
și ovații. Răsună prelung sire
nele vapoarelor din port.

La debarcader se află anco
rată nava Bach Dang, care a 
arborat marele pavoaz : pe cele 
mai înalte catarge flutură în 
bătaia brizei tricolorul româ
nesc și drapelul vietnamez. Co
mandantul navei prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți raportul, in- 
vilîndu-i apoi să urce la bord 
pentru o croazieră în apele 
Golfului Ha Long, una din cele 
mai îneîntătoare regiuni ale 
Vietnamului. Minute în șir, se 
scandează Vietnam — Rumâni 
muon nam (Trăiască prietenia 
româno-vietnameză!). De pe 
puntea superioară, conducătorul 
delegației române și celelalte 
personalități române și vietna
meze răspund aclamațiilor mul
țimii, fac semne prietenești.

Nava oficială, escortată de 
vase ale flotei maritime mili
tare a R. D. Vietnam, pără
sește Haifongul îndreptîndu-se 
în largul golfului. Pe o întin
dere de apă de 2 000 km pă- 
trați sînt presărate cîteva mii 
de insule de cele mai diverse 
și bizare forme, în care imagi
nația populară a descoperit e- 
lefanți și dragoni, pînze de co
răbii și pagode. Spectacol na
tural de o neasemuită frumu
sețe și grandoare. Ha Long-ul, 
pămînt vietnamez, se relevă, 
totodată, ca o expresie strălu
cită a luptei milenare a oame
nilor acestor locuri pentru o 
viață liberă și independentă. 
Apele și stîncile Ha Long-ului 
au fost martore ale unor vic
torii răsunătoare repurtate în 
bătăliile duse împotriva inva
datorilor străini de-a lungul se
colelor.

Din largul golfului se zăresc 
în depărtare contururile locali
tății Hongai, unul din princi
palele centre miniere ale țării. 
Fîșia de coastă care trasează 
golful încătușează filoane groa
se de zăcăminte de huilă și 
antracit. Omul a ținut să dea 
aici o replică demnă minunii 
Ha Long-ului, imaginând o ar
hitectură pe măsura peisajului 
natural.

In cursul croazierei, nava o- 
ficială a întîlnit în apele gol
fului numeroase jonci pescă
rești oare au salutat prin în
clinarea pânzelor persoanele o- 
ficiale române și vietnameze.

Reportajul a fost realizat de ■ 
Ion MARGINEâNU 
Romulus CAPLESCU 
Corneliu VLAD

Dumitrescu care în meciul cu 
Badari a boxat parcă fără con
vingere, n-a mai arătat comba
tivitatea și spiritul de luptă 
ce-1 animaseră în partidele 
anterioare. In ceea ce privește 
pronosticurile pentru finale, 
ele sînt destul de dificile. To
tuși dintre pugiliștii români se 
conturează un mare favorit« 
Calistrat Cuțov, despre care 
ziarul „As“ scrie că în mod 
normal nu poate pierde titlul 
de campion european. Șanse 
bune are și Alee Năstac, în 
timp ce Aurel Mihai și Vasile 
Antoniu vor trebui să boxeze 
Ia cea mai bună valoare a lor, 
să demonstreze o mare tena
citate, pentru a-i putea întrece 
pe adversarii lor i maghiarul 
Gedo, campionul european al 
categoriei și respectiv rutina
tul pugilist polonez Szczepan- 
ski.

Iată programul complet al 
finalelor : categ. semimuscă : 
Aurel Mihai (România) — Gedo 
(Ungaria); cat. muscă : Rodri- 
guez (Spania) — Blazynski 
(Polonia); cat. cocoș: Melni- 
cov (U.R.S.S.) — Badari (Un
garia) ; cat. pană: Botoș (Un
garia) — Tomczyk (Polonia); 
cat. semiușoară: Antoniu Va
sile (România) — Szczepanski 
(Polonia); cat. ușoară: Calis
trat Cuțov (România) — Beyer 
(R. D. Germană); cat. semi- 
inijlocie: Kajdi (Ungaria) — 
Wolke (R. D. Germană); cat. 
mijlocie mică: Belici (Iugosla
via) — Tregubov (U.R.S.S.); 
cat. mijlocie : Alee Năstac (Ro
mânia) — Iuțiavicius (U.R.S.S.); 
cat. semigrea : Parlov (Iugosla
via) — Sachse (R. D, Germa
nă) ; cat. grea : Hussing (R. F. 
a Germaniei) — Cernîșev 
(U.R.S.S.).

TELEGRAME
Excelcn{ei Sale Domnului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, șeful delegației Partidului 
Comunist și a guvernului Republicii Socialiste 
România, care face o vizită de prietenie în Re

publica Democrată Vietnam.

Domnului Nguyen Huu Tho, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al Frontului Na

țional de Eliberare din Vietnamul de Sud 
Domnului Huynh Tan Phat, Președintele 

Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud

Știrea că o delegație a Par
tidului Comunist și a guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Excelența 
voastră, se află în vizită de 
prietenie în Republica Demo
crată Vietnam ne bucură foar
te mult. In numele populați
ei. al Frontului Național de 
Eliberare și al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, a- 
dresăm Excelenței voastre, 
membrilor delegației cele mai 
călduroase salutări.

In momentul în care impe
rialiștii americani, cu toate în- 
frîngerile grele, continuă cu în
căpățînate să prelungească și 
să intensifice extinderea războ
iului de agresiune în țările din 
Indochina, vizita delegației de 
partid șl guvernamentale româ
ne în nordul iubit al patriei 
noastre este o manifestare stră
lucitoare a prieteniei și solida
rității de luptă dintre poporul 
român și poporul vietnamez, 
stimulent puternic pentru arma
ta și populația sud-vietnam&ză, 
însuflețite de hotărîrea de a-i 
învinge definitiv pe imperialiș
tii americani agresori.

In lupta dreaptă împotriva 
imperialismului american, pen
tru salvarea țării sale, populația 
noastră sud-vietnameză s-a bu
curat întotdeauna de sprijinul 
călduros și ajutorul prețios a- 

Avocat NGUYEN HUU THO, 
președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de Sud.
Vietnamul de Sud, 16 iunie 1971

LUCRĂRILE CONGRESULUI P. S. U. G.
BERLIN 18. — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Deju, tran
smite i Vineri, au continuat la 
Berlin lucrările Congresului al 
VUI-lea al P.S.U.G.

Delegații au adresat o scrisoa
re lui Walter Ulbricht, urîndu-i 
însănătoșire grabnică, pentru 
a-și putea relua munca în co
lectivul de conducere a parti

Vizita delegației 
Marii Adunări Naționale 

în R. F. a Germaniei
MUNCHEN 18 — Trimisul 

special Agerpres, Ion Badea, 
transmite i In continuarea vizi
tei oficiale în R.F. a Germaniei, 
delegația Marii Adunări Națio
nale, condusă de tovarășul Ște
fan Voitec, președintele M.A.N., 
a fost vineri oaspete al orașu
lui Miinchen, capitala landului 
Bavaria.

Deputății români au făcut o

Vizita ministrului român 
al afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, în Canada
OTTAWA 18. — Trimisul 

special Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite: Vineri 
la prînz, primul ministru al 
Canadei, Pierre Eliott Trudeau, 
l-a primit pe ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă
nescu. La convorbirea care a 
avut loc, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a luat parte și 
secretarul de stat pentru aface
rile externe al Canadei, Mit
chell Sharp.

In legătură cu publicarea 
documentelor secrete 

privind agresiunea S.U.A. 
în Vietnam

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Senatorul Edward 
Kennedy s-a pronunțat pen
tru publicarea în continuare 
de către ziarul „New York 
Times** a documentelor se
crete privind participarea 
S.U.A. la războiul din Viet
nam. Arătînd că .prea mulți 
americani au murit în Viet
nam și prea mulți asiatici 
și-au pierdut sîngele pe ne
drept**, Edward Kennedy a 

cordate de Partidul Comunist, 
guvernul și poporul frate ro
mân. Cu acest prilej, vă rugăm, 
domnule președinte, să trans
miteți Partidului Comunist, gu
vernului și poporului frate ro
mân recunoștința sinceră a 
populației, a Frontului Național 
de Eliberare și a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

Populația noastră sud-vietna
meză, care se îndreaptă spre 
victorie, cu hotărîrea sa de fier, 
mobilizată și stimulată deo
sebit de puternic, bucurîndu-se 
de sprijinul și ajutorul prețios 
al poporului român, al popoa
relor progresiste din întreaga lu
me, este hotărîtă ca, împreună 
cu confrații săi din nord, umăr 
la umăr cu popoarele frățești 
din Cambodgia și Laos, să-1 
nimicească pe agresorii ameri
cani și să ducă lupta împotri
va imperialismului american, 
pentru salvarea națională din 
fiecare țară din Indochina, pînă 
la victoria totală.

Vă adresăm sincere urări de 
sănătate dumneavoastră și mem
brilor delegației.

Fie ca vizita de prietenie a 
delegației de partid și guver
namentale române să obțină re
zultate frumoase!

Fie ca prietenia și solidarita
tea de luptă dintre poporul 
vietnamez și poporul român să 
se întărească în veci!

HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamul de Sud.

dului și ca președinte al Consi
liului de Stat.

In ședința de dimineață, Willi 
Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane, a prezentat 
raportul asupra proiectului de 
directive ale celui de-al VUI-lea* 
Congres al P.S.U.G. privind 

vizită președintelui Landtagu- 
lui Bavariei, Herbert Hanauer, 
cu care s-au întreținut cordial. 
Au fost evocate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și 
activitatea parlamentară din 
cele două țări.

Președintele Landtagului a o- 
ferit apoi un dejun în cinstea 
delegației Marii Adunări Na
ționale.

a
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■

Vineri dimineața, s-au în
cheiat convorbirile, începute 
miercuri, între ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă
nescu, și secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Cana
dei, Mitchell Sharp.

In seara aceleiași zile, minis
trul de externe al României, 
Corneliu Mănescu a părăsit O- 
ttawa, plecînd pe calea aerului 
spre patrie.

■

spus că „judecătorul acestei 
întregi perioade din istoria 
Statelor Unite trebuie să fie 
poporul american". „Cea mai 
importantă lecție ce trebuie 
trasă, a spus el, este că nu
meroase oficialități guverna
mentale au indus în eroare 
poporul american și, în cele 
din urmă, s-au indus în e- 
roare pe ele însele prin es
caladarea violenței. Poporul 
american are dreptul la a- 
ceste informații**.

B
S 
a

Doresc să vă exprim vii mul
țumiri pentru mesajul de prie
tenie și bunele urări pe care ni 
lc-ați adresat in numele popu
lației, al Frontului Național de 
Eliberare și al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud cu 
ocazia vizitei delegației de par
tid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România în Re
publica Democrată Vietnam.

Poporul român urmărește cu 
deosebită simpatie lupta popu
lației și a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, ca și a popoarelor cam
bodgian și laoțian, împotriva 
intervenției imperialismului a- 
merican, se bucură din inimă 
de fiecare succes pe care îl ob
țin în lupta pentru salvarea na
țională, pentru libertate și in
dependența patriei.

Poporul nostru, care a avut 
multe de suferit în trecut de 
pe urma dominației și asupri
rii străine, înțelege și susține 
activ lupta voastră dreaptă, a- 
cordă poporului vietnamez în
tregul său ajutor material și 
moral.

România susține în mod ferm 
propunerile în zece puncte ale 
Frontului Național de Eliberare 
și inițiativa în opt puncte a 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu

planul cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a R.D. Ger
mane în anii 1971—1975.

Referindu-sc la situația din 
Europa, Willi Stoph a arătat că 
R.D.G. militează consecvent pen
tru stabilirea de relații norma
le pe baza dreptului interna
țional cu țările cu care nu are 
încă asemenea relații. El s-a
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<> La Moscova a avut loc 
o ședință a Biroului Comite
tului sovietic pentru securitate 
europeană, la care a fost exa
minat planul de lucru al Co
mitetului pentru viitorul apro
piat. Planul prevede o largă 
propagare în rindul opiniei 
publice sovietice și de peste 
hotare a scopurilor și sarcini
lor comitetului, acțiuni comu
ne cu alte organizații obștești 
sovietice în lupta pentru pace 
și securitate în Europa, stabi
lirea de relații cu organiza
țiile străine și cu forțele iubi
toare de pace care militează 
in favoarea securității europe
ne și a colaborării.

♦ Potrivit unui comunicat 
al Ministerului senegalez al 
Afacerilor Externe, în regiu
nea Casamance, situată în su
dul țării, au fost semnalate noi 
incidente, provocate de trupe
le portugheze staționate în Gu- 
ineea-Bissau. Comunicatul re
levă că unități colonialiste por
tugheze au operat o serie de 
incursiuni în teritoriul sene
galez, minînd căile de comu
nicație din regiunile de grani
ță cu Guineea-Bissau.

<3> Corespondentul Agerpres, 
C. Benga, transmite: Ștefan 
Constantinescu, adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice, 
care efetuează o vizită în Al
geria, a fost primit de Belaid 
Abdessalam, ministrul nigerian 
al industriei și energici, și de 
Layachi Yaker, ministrul co
merțului.

La întrevederi a participat 
Nicolae Sipoș, ambasadorul 
României Ia Alger.

In cursul convorbirilor, s-a 
exprimat satisfacția deplină 
pentru faptul că discuțiile pur
tate de delegația română la 
Societatea Națională de Cer
cetări și Exploatări miniere, 
„Sonarem" și la Societatea 
Națională de Siderurgie „SNS" 
au fost fructuoase.

< In porturile pescărești ale 
Cubei, în întreprinderile și in
stituțiile din Havana și din 
alte orașe ale țării, au loc 
mitinguri la care participan- 
ții protestează cu h'jtărîre îm
potriva condamnării arbitrare 
de către autoritățile nord-ame- 
ricanc a celor patru pescari 
cubanezi sechestrați în timp ce 
pescuiau în apele internațio
nale. Participantă la mitinguri 
cer eliberarea imediată a ce
lor patru pescari. 

lui de Sud, apreciind că ele 
constituie o bază realistă pen
tru soluționarea politică a con
flictului din această zonă cu 
respectarea drepturilor legitime 
ale poporului vietnamez, a in
tereselor păcii și securității în 
Asia de sud-est și în întreaga 
lume.

Știm că in lupta sa, poporul 
vietnamez are do înfruntat mari 
greutăți, un adversar înzestrat 
cu o puternică tehnică militară. 
Avem însă deplina convingere 
că, luptind cu hotărîre, popo
rul vietnamez va obține victo
ria și își va putea organiza 
viața potrivit voinței și aspi
rațiilor sale naționale, fără nici 
un amestec din afară. România 
sprijină neabătut lupta voastră 
dreaptă, se pronunță cu hotă
rîre pentru încetarea războiului 
și retragerea totală și necondi
ționată a trupelor americane 
din Vietnam și din întreaga 
Indochină, astfel ca popoarclo 
vietnamez, cambodgian și lao
țian să fie lăsate să-și rezolve 
singure problemele, fără nici 
un amestec din afară. Vă asi
gurăm că în lupta dumneavoas
tră împotriva imperialismului 
american, pentru apărarea inde
pendenței și libertății patriei, 
veți avea întotdeauna în popo
rul român un aliat și un prie
ten de nădejde.

NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general a! Partidului 
Comunist Român, Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

pronunțat pentru ratificarea cît 
mai grabnică a tratativelor în
cheiate de U.R.S.S. și R.P. Po
lonă cu R.F. a Germaniei.

Congresul a fost salutat de 
șefi ai unor delegații străine 
ale partidelor comuniste și 
muncitorești de peste hotare.

Lucrările congresului continuă.

Agenția Reuter, transmite 
că guvernul australian a or
donat deschiderea imediată a 
unei anchete cu privire la e- 
venimentele care au dus la 
implicarea Australiei în agre
siunea S.U.A. în Vietnam. An
cheta, care va fi efectuată de 
cel mai înalt organism con
sultativ militar al guvernului, 
Comitetul pentru Apărare, con
stituie urmarea dezvăluirilor 
ziarului „New York Times", 
potrivit cărora Australia a fost 
atrasă în conflict de Statele 
Unite.

Președintele Nixon a ce
rut Congresului o sumă supli
mentară de 155 milioane de 
dolari. în vederea continuării 
luptei împotriva traficului și 
consumului de stupefiante. Din 
această sumă, 105 milioane do
lari vor fi folosiți pentru tra
tarea și reabilitarea toxicoma
nilor între care se numără și 
30 000 de soldați americani a- 
flați în Vietnamul de sud.

Dominic Mintoff, liderul 
Partidului laburist din Maită, 
care a cîștigat ultimele alegeri 
generale, a fost însărcinat de 
guvernatorul general, Maurice 
Dorman, cu formarea noului 
guvern.

♦ Agenția spațială ameri
cană a anunțat că locul de a- 
selenizare a misiunii „Apollo- 
16" va fi zona Descartes, for
mațiune muntoasă situata la 
aproximativ 480 km sud de 
Ecuatorul lunar. Nava „Apol- 
lo-16“ urmează să fie lansată 
în direcția Lunii în martie 
1972.

> Centrala muncitorească 
boliviană (C.O.D.) principala 
organizație sindicală din țară, 
a cerut muncitorilor să fie 
pregătiți pentru a zădărnici 
orice tentativă de lovitură de 
stat a forțelor de dreapta. In
tr-un apel, C.O.D. cheamă lo
cuitorii La Pazului ca, „în de
licata situație politică creată de 
către imperialism, să-și spo
rească vigilența pentru a zdro
bi cu ajutorul armelor inso
lența fascismului, la primele 
semne ale unor lovituri de stat",
—s------------------------------
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DIFICULTĂȚII!
ECONOMIEI
BRITANICE

LONDRA 18. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite i Furtu
na stîrnită ca urmare a fa
limentului șantierelor navale 
„Upper Clyde Shipbuilders", 
cărora guvernul le-a refuzat 
un nou credit de circa G mi
lioane lire, a scos, și mai mult 
în evidență dificultățile prin 
care trece în prezent econo
mia britanică. După cum se 
știe, un prim semnal de a- 
larmă în acest sens l-a con
stituit criza firmei „Rolls 
Royce**, intervenită în urmă 
cu patru luni. Atunci, lovi
tura principală a suportat-o 
industria constructoare de 
mașini; acum se află în cri
ză o altă ramură principală 
a economiei britanice — con
strucțiile navale. Ziarul 
.Daily Telegraph" scrie că 
nu .este vorba numai de fali
mentul firmei „Upper Clyde 
Shipbuilders**, ci și de viito
rul incert al altor două mari 
șantiere navale — „Canunel 
Laird" și „Harland**.

Cele cîteva sute de mun
citori de la șantierele ..Upper 
Clyde Shipbuilders", prezenți 
miercuri la Londra pentru a 
protesta împotriva hotărîrii 
guvernului, s-au întors la lo
curile lor de muncă complet 
dezamăgiți. Unul din partici
pant» la demonstrație, Jimmy 
Reid, a declarat că atît pri- j 
mul ministru, Heath, cît și 
deputății cu care s-au întîl
nit .nu știu nimic despre fe
lul cum trăiesc muncitorii**. 
Potrivit aprecierii ziarelor, 
dacă aceste șantiere navale 
vor fi închise, practic 37 500 
de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari vor fi 
concediați.

Printre primii care și-au 
exprimat sprijinul deplin fa
ță de muncitorii de la „Upper 
Clyde Shipbuilders" au fost 
minerii scoțieni. La conferin
ța acestora de la Dunoon 
mulți s-au pronunțat pentru 
naționalizarea șantierelor na
vale. In prezent, pe șantie
rele „Upper Clyde Shipbuil
ders** se află în construcție 
10 nave cu un deplasament 
de 189 860 tone.

♦ Subcomisia senatorială' 
permanentă pentru investigații 
a început audierea, sub o pu
ternică pază, a unei notorii 
figuri a lumii interlope ameri
cane — Robert Cudak — acu
zat că a sustras timp de mai 
mulți ani din coletele poștale, 
valori depășind 100 000 000 de 
dolari. Cudak a acceptat să 
depună mărturie împotriva 
„partenerilor săi", după ce a 
primit asigurări că viața îi va 
fi protejată chiar Și în închi
soare, unde ispășește a con
damnare de șapte ani muncă 
silnică.

♦ Un puternic cutremur s-a 
produs joi in regiunea de gra
niță dintre Chile și Argentina. 
Intensitatea seismului a fost 
de 7 grade pe scara interna
țională Richter și a afectat în
deosebi localitățile chiliene 
Antofagasta și Tocopilla. Șo
curile cutremurului s-au resim
țit și în capitala chiliana.

O Unul din posturile de 
poliție din Belfast a fost mi
traliat joi de un grup de te
roriști care au deschis foc din- 
tr-o mașină. Nu s-au înregis
trat victime. Tot joi. la Lon
donderry, un grup de tineri au 
răsturnat două autobuze pen
tru a opri circulația militari
lor britanici în cartierul in 
care majoritatea populației o 
alcătuiesc catolicii

La Tokio s-au desfășurat 
mari manifestații în cursul 
cărora au avut loc incidente 
cu forțele de ordine. Peste 200 
de persoane au fost rănite, 
iar 730 de demonstranți au 
fost arestați. Manifestanții s-au 
pronunțat împotriva recentului 
acord nipono-american care nu 
conține precizările necesare în 
legătură cu data retrocedării 
Okinawei, precum și cu pro
blema bazelor americane din 
insulă.

In capitala Maltei au fost 
date publicității rezultatele de
finitive ale alegerilor legisla
tive desfășurate la sfîrșitul 
săptămînii trecute în insulă. 
Partidul laburist a obținut 50,8 
la sută din voturile exprimate.

Limuzină blindată
WASHINGTON 18 (Ager

pres). — Serviciile secrete 
ale S.U.A. au anunțat că fir
ma „Ford“ va construi pentru 
președintele Nixon o nouă li
muzină blindată care o va în
locui pe cea în care a fost 
asasinat, în noiembrie 1963, 
la Dallas, John F. Kennedy. 
Costul noii limuzine se ridică 
la suma de 200 000 dolari. 
Mașina va fi prevăzută cu 
un blindaj de 63 mm. cu par- 
brizuri incasabilc, precum și 
cu cauciucuri rezistente la 
gloanțe.

„Se spală“
RIO DE JANEIRO 18. — 

Corespondentul Agerpres, Va
sile Oros, transmite: Genera
lul argentinian în retragere 
Oscar Colombo, fost ministru 
al lucrărilor și serviciilor pu
blice, și scriitorul Arturo Jau- 
retche au susținut un duel 
cu pistolul în apropiere de 
Buenos Aires. Așa cum se 
întimplă în duelurile desfă
șurate în zilele noastre, ambii 
protagoniști au rămas teferi. 
Jauretche comentase în ter
meni ofensatori recenta de
misie a generalului Colombo 
de la conducerea întreprin
derii de stat pentru petrol. 
Duelurile sînt interzise în 
Argentina și, formal, pedep
site de codul penal. Totuși, 
regulamentele militare îi obli
gă pe membrii forțelor ar
mate să provoace la duel 
orice persoană care le-ar pu
ne la îndoială onestitatea. Și 
onoarea „se spală" cu două 
cartușe care nu trebuie nea
părat să nimerească ținta.

Cancerul pulmonar 
face ravagii...

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— In numeroase grădini zo
ologice din S.U.A. animalele 
au început să moară de can
cer pulmonar. Astfel, „Pasha**, 
un tigru de opt ani, pensio
nar al grădinii zoologice din 
Philadelphia, a sucombat lu
na trecută în urma unui can
cer pulmonar. Veterinarii și 
specialiștii din S.U.A. au a- 
tribuit decesul său, ca și al 
altor animale, poluării atmos
ferei. La grădinile zoologice 
din Bronx și State Island, 
reziduurile de plumb din at
mosferă, provenite din gazele 
de eșapament ale automobi
lelor, au provocat moartea 
mai multor feline care s-au 
dovedit a fi cele mai sensi
bile din acest punct de ve
dere

Se simt bine
RAWALPINDI 18 (Ager

pres). — O expediție iugo
slavă de alpinism, alcătuită 
din in membri, a reușit să 
escaladeze piscul Istronal I 
(7 9-15 metri) din munții Hin- I 
dukuși. După cum informea
ză agenția Taniug, ambasada 
iugoslavă din Rawalpindi a 
comunicat că membrii expe
diției se simt bine.

Lanțul munților Hindukuși 
este situat în cea mai mare 
parte pe teritoriul Afganis
tanului, in teritoriul pakista
nez aflîndu-se doar cîteva 
masive ale acestuia. Piscul 
escaladat de alpiniștii iugo
slavi se găsește la nord de 
orașul Rawalpindi.

Spre sudul Pacificului

VLADIVOSTOK 18 (Ager 
preș). — Nava sovietică de 
cercetări științifice „Dmitri 
Mendeleev" a părăsit portul 
Vladivostok, îndreptindu-se 
spre sudul Pacificului. La 
bord se află geografi, geo 
logi, biologi, antropologi ca
re vor studia originea insu
lelor de corali, se vor con
sacra problemelor geologiei 
marine, etnografiei.

Colaboratorii Institutului so
vietic de etnografie intențio
nează să parcurgă traseul că
lătorului rus Nikolai Mikluho- 
Maklai (1846—1888), care, in 
urmă tu 100 de ani. a vizi
tat insulele din Oceanul Pa
cific.

40 390


