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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEĂUSESCU 

A PRIMIT 
PE AMBASADORUL 
UNIUNII SOVIETICE 

LA BUCUREȘTI
tice la București, la cererea a- 
cestuia.

A fost de față George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, sîmbătă 10 iunie, în stați
unea Neptun, pe V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie-
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de specialitate
In cadrul acțiunii de perfecționare a învățămîntului 

cea!, printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri incepînd
cu anul școlar 1972/1973, se înființează noi licee, de speciali
tate.

Majoritatea liceelor de specialitate noi înființate vor 
funcționa pe lîngă întreprinderi, uzine, combinate și combi
nate industriale.

Incepînd cu viitorul an școlar, durata studiilor în învă- 
țămîntul seral și fără frecvență al liceelor de specialitate va 
fi de 5 ani.

Informații detaliate, privind desfășurarea concursului 
de admitere, numărul de locuri și specialitățile în care se 
școlarizează elevii, se pot obține de Ia secretariatele liceelor 
de specialitate și inspectoratele școlare județene.

(Agerpres)

■
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La depoul C. F. R MUNCA EDUCATIVA
Succese în continuă componentă intrinsecă a procesului

amplificare de învățămînt universitar minier
tren

De-

T. ȚĂȚĂRCA

(Continuare în pag. a 3-a)

stu- 
des- 
mi- 
mi-

de la lotul Petrila 
al T. C. M. M. 

dăruire pentru rea- 
sarcinilor, pentru a 

mai repede, mai bine și

Și-au făcut datoria
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Patru decenii de activitate
corală la Petrila

PERMANENȚE

Irma

® De Ia 20 la 50 tone transportate în 
plus pe fiecare

O lozincă din incinta 
poului de locomotive Petro
șani a îndreptat în acest an 
zi de zi atenția tuturor celor 
ce-și au locurile de muncă a- 
ici, spre unul din obiectivele 
principale ale întrecerii fero
viarilor din patria noastră. 
Sensul ei era i „20 de tone 
transportate în plus de fieca
re tren remorcat de locomoti
vele și personalul depoului ne 
asigură îndeplinirea angaja
mentului anual de întrece
re 1“ După cum am aflat ul
terior aceasta însemna, ținînd 
cont de numărul mediu lunar 
de trenuri remorcate de de
poul Petroșani. în jur de 
9 000 tone mărfuri transpor
tate în plus. Firește, am dorit 
să aflăm dacă acest angaja
ment a fost respectat. Dis
cutăm cu secretarul comitetu
lui de partid al nodului 
C.F.R. Petroșani, tov. Dumitru 
Deatcu, și cu alți oameni dc 
la depou. Aflăm că lozinca ce

concretiza convingător unul 
dintre angajamentele de în
trecere ale depoului, nu mai 
e actuală ea a fost depășită 
de fapte. Entuziasmul și re
zultatele în muncă ale meca- 

, nicilor, fochiștilor, meseriași- 
' lor și tehnicienilor depoului 
au satisfăcut cu prisosință de
zideratul pentru atingerea că
ruia lozinca pleda, e de recu
noscut, într-un mod cît se 
poate de concret, mobilizator. 
Cantitatea de mărfuri trans
portată în plus față de cea 
planificată în cele cinci luni 
din 1972 reprezintă aproape 
dublul angajamentului inițial 
anual. Aceasta a permis ca 
sarcina de plan Pe perioada 
respectivă, la tone remorcate, 
să fie îndeplinită pe depou în 
proporție de peste 106 la sută. 
Demn de reținut este de ase-

(Continuare în pap. a 3-a)

Apropierea Conferinței Naționale a parti
dului însuflețește colectivul de muncitori, maiș
tri, tehnicieni și ingineri 
al șantierului Valea Jiului 
în munca plină de 
lizarea și depășirea 
produce mai mult, 
mai ieftin. Un exemplu demn de urmat oferă 
brigada de montori condusă de comunistul 
MIHAI RACZ. Această formație de lucru a montat 
într-un termen mult redus față de grafic un 
nou utilaj de mare randament pentru Exploa
tarea minieră Lonea : o macara portal 7,5 tone, 
cu o deschidere de 32 m și o greutate de 42 
tone. Folosind o metodă originală de ridicare, 
brigada a reușit să reducă timpul afectat mon
tării macaralei cu 9 zile, realizînd în cele 21 de 
zile de montaj o creștere zilnică a productivi
tății muncii de 514 lei/lucrător, economii de 
materiale și utilaje. In afară de lucrările pre
gătitoare, ridicarea propriu-zisă a macaralei Ia

înălțimea de 15 m a durat doar două zile, ceea 
ce constituie o performanță.

Am discutat cu membrii acestei brigăzi harni
ce și pricepute, felicitindu-i pentru succesul 
realizat. In numele lor, șeful de brigadă a pre
cizat că „membrii brigăzii nu și-au făcut decît 
datoria". Am reținut totuși cu satisfacție numele 
„celor care și-au făcut datoria": TIBERIU 
KLEIN, FRANCISC DENEȘ, SPIRU CIORTEA, 
IOSIF SZABO, AUREL CIOLACU și mezinul 
brigăzii, NICOLAE BERECZKI.

Buna organizare a operațiunilor de aprovizio
nare a brigăzii cu cele necesare, asistența teh
nică corespunzătoare, au fost factorii principali 
care au contribuit la succesul obținut, remar- 
cîndu-se în acest sens sprijinul acordat de către 
maistrul STELIAN ALBITĂ și inginerii CON
STANTIN DINCĂ și CONSTANTIN STANCIU.

Text și foto 
Vasile BORDEA 

corespondent

Macaraua portal tip K.K.U. 

de 7,5 t. montată în luna mai 

a.c. de către brigada lui Mihai

Racz, de la lotul Petrila al

T.C.M.M.

Prof. univ. dr. ing. Ilie CONSTANTINESCU 
prorectorul I. M. P.

tradiție luminoasă 
în cultura poporu
lui nostru o are 

corul, formație muzicală 
căreia-i este proprie expri- 

| marea unui registru întins 
de sentimente fi idei înăl
țătoare. In țara noastră se 
află coruri cu o existență 
și activitate îndelungată, 
din care au făcut parte 
generații succesive, care 
și-au adus o pasionantă 
contribuție la o operă mă
reață — culturalizarea po
porului, educația lui mu
zicală.

Din rîndul acestora fa
ce parte și corul din Pe
trila, care sărbătorește as
tăzi 40 de ani de existen
ță. In 1932 lua ființă, sub 
denumirea „Dragoste de 
neam", corul minerilor pe- 
trileni. La început erau 
doar 30 de coriști (sub 
conducerea dirijorului Au
gustin Dumbravă), oameni 
însuflețiți de o adîncă și 
constantă dragoste pentru 
frumusețile muzicii pe ca
re doreau să o transmită 
și altora. încă din primele 
zile s-a făcut cunoscut fi 
apreciat prin concertele 
prezentate la diverse ma
nifestări organizate, la 
sărbători naționale. Tînă- 
ra formație a devenit un 
instrument de educare pa

Obiectivul de bază al școlii, în
săși rațiunea ei de a fi, constau — 
pe lîngă instruire — și în educa
rea tinerelor cadre în formare. 
Partidul nostru a subliniat în mod 
insistent imensul rol social al ti
nerei generații, răspunderea care re
vine întregii societăți pentru educa
rea tineretului, a celor ce vor con
stitui cadrele societății de mîine.

In activitatea pe care o desfă
șurăm în cadrul 1.M..P., plecăm de 
la ideea că a educa noua generație 
de viitori specialiști minieri înseam
nă, în primul rînd, a-i asigura o 
temeinică pregătire profesională și 
de cultură generală, a o înarma cu 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii mondiale. In același timp, 
sîntem obligați să folosim toate po
sibilitățile de care dispunem pen
tru a forma un tineret cu un înalt 
nivel de conștiință civică și de res
ponsabilitate socială, care să cu
noască profund politica marxist-le- 
ninistă a partidului nostru, să mi
liteze cu pasiune și abnegație pentru 
înfăptuirea ei.

I-iecînd de la aceste imperative 
majore ale muncii de formare a ti
nerelor cadre, a crescut preocupa
rea conducerii institutului pentru 
îmbunătățirea procesului instructiv- 
educativ, pentru utilizarea mai efi
cientă a bazei materiale de care 
dispunem. Aceasta se reflectă atît 
în modul de a concepe și organiza 
activitățile educative, cît și în con
ținutul acestora care răspunde în 
mai mare măsură preocupărilor și 
dorințelor studenților. Intensificarea 
eforturilor conducerii institutului și 
facultăților pentru buna organizare 
și desfășurare a activității educati
ve >n rîndurile studenților, se tra
duce prin substanțializarea conținu
tului acesteia, prin aportul mai 
consistent al cadrelor în această di
recție, ceea ce s-a concretizat în a- 
meliorarea cursurilor și a manua
lelor, a lecțiilor și a celorlalte mate
riale de studiu puse la îndemîna 
denților. O bună activitate au 
fășurat unele catedre (mașini 
niere, electrotehnică, exploatări 
niere] în ceea ce privește analiza

aprofundată — în cadrul ședințe
lor de catedră sau ale consiliilor 
profesorale de facultate — a pre
legerilor, cursurilor, manualelor, ca
ietelor de lucrări practice, îndrumă
toare de laborator etc.

Fenomenul educațional dispune de 
variate forme de manifestare și mul
tiple modalități de influențare și 
modelare. Printre acestea un loc de 
frunte îl ocu[5ă predarea științelor 
sociale în cadrul institutului, care 
se face în momentul de față atît 
de către membrii catedrei de^ științe 
sociale, cît și de activiști de partid 
în calitate de profesori asaciați. 
Pentru mărirea eficienței acestor 
discipline, au fost înființate cercuri 
de sociologie, socialism științific, fi
lozofie și economie politică. Cabine
tul de științe sociale cuprinde o 
sală de cursuri, un cabinet de do
cumentare și informare și trei cabi
nete de cercetare ale catedrei. La 
dispoziția studenților și a cadrelor 
didactice stau planșe, fotografii, gra-

fice, montaje, scheme. Aici se țin 
cursurile de științe sociale, semina- 
riile și se organizează periodic dez
bateri pe teme de politică internă 
și externă a partidului.

La disciplina sociologie s-a intro
dus sistemul întocmirii de proiecte 
sub forma unor studii sociologice 
ef cinate de studenți, urmate de sus
ținerea lor.

Incepînd cu acest an univeisitar 
s-a introdus, ca disciplină obliga
torie, pedagogia și s-a organizat, în 
cadrul institutului, un seminar pe
dagogic, care s-a ocupat de prac
tica pedagogică a studenților, ela- 

.borînd planul și tematica practicii 
pedagogice. In cadrul cabinetului au 
fost organizate discuții pe marginea 
lecțiilor predate de studenți. Prac
tica pedagogică efectuată în cadru! 
Liceului industrial minier din loca
li a te, a avut ca scop principal for-

îrt următorul număr 
al ziarului nostru, 

care va apare marți, 
VEȚI PUTEA CITI

® RUBRICA : In întîmpinarea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și a celei de-a 25-a aniversări a Republicii, cuprin- 
zînd — informații, reportaje, alto materiale despre întrece
rea colectivelor de muncă din Valea Jiului.

® RUBRICA : „In reverber" .
® O PAGINA SPORT cuprinzând : „Așa a fost la Ti

mișoara" — fotoreportaj de la partida decisivă pentru de
semnarea titlului de campioană națională la rugbî dintre 
„U“ Timișoara — Știința Petroșani, Cronica meciului de 
fotbal Jiul — F.C. Argeș (divizia A); însemnări pe marginea 
Plenarei Consiliului municipal pentru educație fizică și 
sport: „Săptămîna ilustrată": La ordinea zilei : ȘTRANDU
RILE.

@ In ziar puteți, de asemenea, urmări cele mai noi in
formații și reportaje, note și comentarii despre evenimentele 
interne și internaționale ale zilei.

triotică a locuttoriloi clin 
Valea Jiului; trecînd pes
te interdicțiile autorităților 
fi peste vitregia condițiilor 
precare din acele timpuri, 
corul își înscria în reper
toriu cîntece patriotice fi

Socaci, Stefan Siko, 
Gheorghe Muntean, Ana 
Curican, Elvira Hegyi, 
Lov Raimond, Ernest 2a- 
bor. Constantin Giurcanu, 
praf. Titu Gheroiu fi alții. 
De nenumărate ori au fost

partid și sindicat de la 
E. M. Petrila această for
mație s-a impus ca una 
dintre cele mai bune în 
acest gen din Valea Jiu
lui. Au fost interpretate 
cu căldură, acuratețe și fi-

mobilizatoare („Internațio
nala", „Hora Unirii", 
„Tricolorul", „Pe-al nos
tru steag” etc.). Anii au 
trecut, formația corală a 
continuat să se dezvolte și 
să-și perfecționeze stilul 
interpretativ. Acum, des
pre cei peste 90 de mem
bri, își amintesc cu emo
ție veteranii corului: Lu- 
creția Borsa, Francisc Ba- 
ranyi, soții Arsintescu, 
Viorica Ionescu, 
Theil, Maria Penii, Spe
ranța Popescu,

nevoiți să se adune în 
case particulare pentru a 
repeta, erau suspectați fi 
împiedicați să-și desfășoa
re activitatea ctiltural-ar- 
tistică.

După eliberarea patriei, 
corul s-a reorganizat și. în 
1948 a luat parte la pri
mul concurs, la Alba Iu- 
lia, unde, datorită valorii 
sale fi omogenității, s-a 
remarcat ca o formație 
solidă, cu mari perspecti
ve. îndrumată fi sprijinită 
de către comitetele de

nă nuanțare, bucăți mu
zicale dintr-un repertoriu 
vast i cîntece patriotice 
(„Steagul partidului" de 
Matei Socor, „Părinte 
drag, partid iubit" de 
Gheorghe Bazavan, „Li
beri azi trăim" de Florin 
Comișel; „Imnul mineri
lor", „Noroc bun", „Fru- 
moasă-i viața de miner”, 
„Minerii"), coruri din o- 
perete („Vînt de liberta
te"), prelucrări folclorice, 
muzică clasică. Bogata sa 
activitate a fost cunoscută

nu numai in județ, ci m 
întreaga țară. Actualul di
rijor, Vladimir Ureche, și 
coriștii, își amintesc de 
succesele obținute — cel 
mai răsunător în 1961, 
cînd, cu prilejul aniver
sării a 40 de ani de la 
înființarea P.C.R., au fost 
invitați să cînte la Radio
difuziune și Televiziunea 
Română. S-a avut în per
manență în vedere forța 
educativă a muzicii pro
movate, prezentă printr-o 
permanentă îmbogățire a 
repertoriului cu lucrări ca
re să corespundă concep
țiilor noi despre viață ale 
minerilor, cultivînd pa
triotismul, dragostea pen
tru viață și frumos.

Sărbătorirea celor 40 de 
ani de activitate este un 
stimulent pentru corul din 
Petrila fi pentru toate for
mațiile similare din Valea 
Jiului în vederea contri- 
buirii, în și mai mare mă
sură, la ridicarea nivelu
lui cultural-artistic fi po
litic-ideologic al maselor 
de oameni ai muncii.

Cu acest prilej emoțio
nant pentru corul petri- 
lean, îi felicităm pe mem
brii formației fi pe diri
jorul lor, dorindu-le mult 
succes în viitoarea lor ac
tivitate artistică.



Steagul roșu
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veniturile sale.

IMPOZIT
PE PLETE

Nevoia de bună dispoziție

în cît

aparta- 
clădiri

înconjurat cetatea 
încercînd s-o cucerească. Dar, respinși,

Jim Gilmour, tin mic negustor 
din Liverpool, a avut idcca să 
facă o facere organizînd „un 
serviciu de rîs prin telefon". 
Oricine îi telefona putea auzi la
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găsesc la tot 
să le sesizezi.

știința 
celor ce 

asculte, 
lui Ha-

venit pe lu- 
balanței, și

leningră- 
starea acti- 
presti punea 
pot fi pro- 
Groenlanda

ce mai
„voca- 
„recla-

înregistrate 
diagrame prin a 
se poate deter- 
anomalieij Pen- 

concluziilor, în

48 minti- 
greu să 
deoarece 

gurmand,

CELEBRU...

FISCALITATE SUMERIANĂ
Un grup de arheologi de la Universitatea din statul Il

linois (S.U.A.) a descifrat recent o tabletă de argilă sumeria
nă datînd de 4 000 ani. Textul cuprinde o declarație a im
pozitelor pe care trebuia să le plătească un negustor. Intere
sant este faptul că textul este plin de corecturi și reajustări 
ceea ce înseamnă, porivit arheologilor, că negustorul a fost 
supus unor presiuni din partea autorităților și a fost obligat 
să precizeze datele privind

Autoritățile municipale 
Malaybalay (Filipine) au intro
dus luna trecută un impozit, a- 
supra dreptului bărbaților de a 
purta părul lung. Cei care do
resc să-și facă admirată podoa
ba capilară trebuie să plăteas
că anual cinci pesos. In caz 
contrar, riscă două zile de în
chisoare și o amendă de zece 
pesos.

Conjuzie

In Florida, s-a constatat 
cent că broaștele țestoase au în
ceput să moară in număr exa
gerat de mare. Cercetările au 
stabilit că aceasta se datorea
ză pungilor din material plas
tic. aruncate in bazine și pe ca
re acestea le înghit luindu-le, 
datorită transparenței lor, drept 
meduze — hrana preferată a 
broaștelor.

Peter Jaconelli, primarul ora
șului Scarborough (Anglia) a 
stabilii un nou record mondial 
mîncînd 500 stridii în 
te. Nu i-a fost prea 
atingă acest record 
Jaconelli, un mare
cîntărește 127 kg. Totuși mobi
lul acestei inițiative a fost al
tul : așa cum singur a declarat 
Jaconelli a încercat să găsească 
ceva care să-i facă orașul ce
lebru înainte de sfîrșitul man
datului său.

I
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Furnalul de la Govăjdie, unul din cele mai vechi cuptoa
re înalte, cu creuzet deschis, pentru topirea fierului, con
struit la începutul secolului XIX, pe Valea Runcului, in a- 
propiere de Hunedoara, a fost restaurat în întregime. După 
mai bine de o jumătate de secol, cît a stat în părăsire, 
gatul a fost reclădit de specialiști ai Combinatului de la Hu
nedoara. Construcția, care și-a recăpătat înfățișarea de odi
nioară, este considerată monument al istoriei tehnicii. La i- 
naugurarea sa. furnalul era cel mai modern din Europa, As
tăzi, el pare un pigmeu față de cetatea de foc de la Hune
doara. Este edificator în această privință un exemplu com
parativ. Cantitatea de fontă pe care o dădea furnalul de 
Govăjdie în decursul unui an întreg se produce acum, 
tr-un singur agregat mare, automatizat, al Combinatului 
derurgic de la Hunedoara. în mai puțin de o săptămînă. In 
clădirea furnalului restaurat urmează a fi amenajat un mu
zeu al evoluției siderurgiei 
cele mai vechi timpuri, pînă

agre-

la
în-
si-

pe meleagurile hunedorene. din 
în zilele noastre.

Terenurile silvice ale Bazei Ex
perimentale Ștcfănești se întind 
pe o suprafață de peste 80 de 
ha. Aici, în apropierea Capitalei, 
se pot întîlni cele mai felurite 
specii de arbori indigeni și din 
alte zone geografice din lume. Un 
valoros colectiv de cercetători e- 
fectuează studii privind folosirea 
agrotehnicii în pepiniere, amelio
rarea terenurilor degradate, folo
sirea îngrășămintelor și a ierbici- 
delor, etc. De asemenea, se stu
diază aclimatizarea unor specii 
exotice și extinderea culturilor de 
râșinoase în pepinieră. In cadrul 
Bazei experimentale funcționează 
o fazanărie în scopul popularii 
pădurilor cu acest valoros vînat. 
O modernă stație de incubație a- 
sigură o producție de fazani în
tocmai fermelor avicole.

In foto : Aspect de la crescă
toria de fțgani.

capătul firului, înregistrate 
bandă de magnetofon rîsete 
femej ți bărbați. La scurt timp, 
Gilmour a declarat că a 
atât de frecvent solicitat, 
banda de magnetofon s-a 
mai repede decît prevăzuse.

In anul 1241, tătarii au
Rodnei,
s-au retras pe o vale, care poartă și azi numele 
Valea Tătarilor, așezîndu-se vremelnic în jurul 
unor izvoare, spre a-și îngriji răniții. Apele 
s-au dovedit a avea puteri tămăduitoare. Cinci 
secole mai târziu, acest loc. păstrat în legendă, 
figura pe o hartă vieneză a.stațiunilor balneare. 
Este vorba de localitatea Sîrigeorz—Băi. Proprie
tățile curative ale izvoarelor acestei stațiuni sîn1 
puse astăzi în valoare. In ultimul timp, locali
tatea s-a transformat într-un modern complex 
balnear. Au fost construite vile cu 150 
mente, hoteluri cu peste 400 locuri, 
pentru agrement, terenuri de sport

Delfinariul din Constanța; un nou și
sânt punct de atracție pentru turiștii veniți pe 
litoralul românesc, își va inaugura peste puțin 
timp ciclul spectacolelor pentru public cu o 
familie mărită de „actori subacvatici". Lui 

■ Harly, primul delfin din Marea Neagră dresat 
aici, i s-au alăturat încă doi t Nasta și Cristi, ca- 
re-și definitivează acum „numerele", sub perse
verenta îndrumare a dresorului Mihai Iosif,

ACEASTA E TOT
In fizica modernă se fac cercetări pentru învingerea gra

vitației și a presupuselor particule care o generează — gra- 
vitonii. Printre savanții preocupați de această problemă se 
află și reputatul om de știință Henri Coandă. „Am lucrat Și 
mai lucrez împreună cu prof. Baranger la studiul antigravi- 
tonilor — a declarat, nu de mult, domnia sa. Se pare că 
păsările, în special, au putința de a emite antigravitoni care, 
slăbind efectul gravitației terestre, le fac să devină mai u- 
șoare în zbor. Este un fapt observat empiric și de popor, că 
orice organism mort cîntărește parcă mai greu decît același 
corp însuflețit. De fapt, un corp mort și-a pierdut evident 
posibilitatea de a mai emite antigravitoni. Aceasta e tot. De 
la aceste premise am plecat și noi în cercetările noastre.

Metoda de detectare 
a cavităților> 

subterane
i

Firma „Electrolocation" din 
Bristol a elaborat o metodă ca
re permite determinarea cu 
înaltă precizie a peșterilor în 
zonele caloaroase, a galeriilor 
părăsite sau acoperite din mi
ne, a cavităților artificiale care 
pot servi la păstrarea produse
lor petroliere, precum și a fisu
rilor care se formează în urma 
proceselor geologice sau a dis
trugerii minelor.

Metoda se bazează pe folosi
rea unuj sistem Oe genera mare 
care trimit m sol curent alter
nativ de o anumită lrecvență, 
măsurîndu-se apoi denaturarea 
cimpului dc curent pricinuită 
de prezența în subteran a unor 
cavnați sau discontinuități. Da
tele obținute sînt 
sub formă de 
căror studiere 
mina prezența 
tru precizarea
locurile celor mai mari anoma
lii se pot fora sonde de probă. 
Ca metode de dublare în ceea 
ce privește detectarea anomali
ilor se poate recurge la studie
rea datelor, experiențelor seis
mice și electroconductibillității 
solului.
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Soarele
sg

umbra
Soarele îi zise umbrii :
- Dragă umbră de ce umbli ?
- Dragă Soare, n-aș urnbla 
Dacă n-aș fi fiica ta.
Eu sînt mică dar măsor 
Drumul tău dogoritor ! 
Și-oricit, Soare, m-ai certa 
Tot tu ești in umbra mea 1

Morala :

Chiar de unii sint mărunți 
N-are rost să îi înfrunți 
Că aricit de mare ești 
Ei te fac să strălucești !

I. PALTIN

LUI PEPELEA
Dumitru Bîrsan a 

me sub constelația 
ursitoarele i-au prezis o existență 
zbuciumată al cărei unic scop va 
fi acela de a căuta la nesfîrșit 
un echilibru, mulîndu-se cind pe 
un taler, cind pe celălalt. Viața 
lui se scurge efemeră și inutilă, 
între procesul care a trecut (uita
sem să vă spun că Dumitru Bîr
san, este un procesoman înrăit), 
și cel care vine, pe o traiectorie 
ce se repetă în cele mai mici a- 
mănunte. Singurele procese pe ca
re nu le recunoaște și pe care le 
respinge, sînt procesele de... con
știință Aparținînd (totuși) speței 
umane, are bineînțeles idealuri. 
Perfecțiunea, după el, ar atinge-o 
în momentul în care pe rolul Co
misiei de judecată n-ar mai exista 
proces în care el să nu fie citat 
cel puțin în calitate de martor. 
Evident, se ferește să apară în 
postura de „pîrîl", o asemenea 
înjosire nu-i de el, ar fi primul 
simptom de „necunoaștere" în 
materie, căci numai unui proceso
man ramolit, postura de „pîrîl" 
i-ar mai putea oferi satisfacția de 
a respira atmosfera fascinantă a 
judecății.

A visat și visează consecvent 
o „Comisie de judecată" a lui, și 
numai a lut, în care el, Dumitru 
Bîrsan, să fie „Cuiul lui Pepelea", 
cu rol de judecător, avocat, re
clamant și martor, iar ortacii săi 

O asemenea insti- 
pentru el a- 

de remarcat 
practică ,,vo-

Vasile MOLODEȚ

ORIZONTAL : 1) Ca niște copile; 2) Copilă... — Copilul... 
înarmat; 3) Bucuria copiilor — Nani !... — ...închide ochii co
piilor; 4) Adună copii cu cravate — Doi adolescenți ! 5) Ține 
copiii mici... — ...în slip 1 6) A începe a vorbi — Ca doi ge
meni (reg. sing.); 7) Una cu păinîntul — A se îmbăia, în 
mare; 8) La o fetiță ! — Copiilor mici li se face de mai mul
te ori pe zi ; 9) Două din odrasle ! — Copil... (fig.) — ... Ia 
maternitate !; 10) Pentru copii.

VERTICAL : Curiozități copilărești; 2) Specific co
piilor... la joacă — încălțatul copiilor; 3) Verbul școlarilor; 
4) Din naivitate ! — învață copilul — Doi micuți ! 5) Dau 
nume copiilor — In siguranță 1 6) Ține zmeul copiilor — In
stitutul de perfecționare a cadrelor Oradea !
— La o bonă 1; 8) In cameră ! 
major (pl.); 10) Preluată de copii

O echipă de oameni de știin
ță de la Institutul de psihologie 
al Universității landului Saar, 
la Saarbrucken—R.F.G. și-a luat 
drept temă de cercetare anali
zarea psihologică a comporta
mentului omului în somn și în 
vis. Echipa a căutat, printre al
tele, răspunsul la întrebarea ! 
ce influență au efectele mediu
lui înconjurător asupra profun
zimii somnului și a visurilor și 
cum și le imaginează omul du
pă trezire.

Ca lot de cercetare s-au pus 
la dispoziție mai ales studenți. 
Ei petrec noaptea într-un labo
rator special amenajat în insti
tut, dotat cu o cabină întune
cată și prevăzută cu aer condi
ționat, un pat comod și apara
tura necesară pentru măsură"" 
torile și însemnările electronice. 
Pentru a primi lămuriri cu pri
vire la diferitele forme și faze 
ale somnului, se înregistrează, 
printre altele, biocurenții cre
ierului, mișcările ochilor și în
cordarea mușchilor. Persoanele 
de test din cabină sînt confrun
tate și cu semnale optice și a- 
custice, de pe urma cărora cer
cetătorii speră să primească lă
muriri cu privire la felul, vo
lumul și cauzele tulburărilor 
somnului.

doar „pîrîți" 
tuție ai reprezenta 
pogeul. Este demn 
modul în care își 
cația".

— Motive 5 Se 
pasul. Esențial este 
Eu le văd, voi sînteți miopi și 
n-aveți personalitate.

„Radu Gheorghe, ortac de aba
taj, a bătut un cui (da, da. un 
cui!), în care susnumitul își pu
nea bluza și sacul măștii de aițto- 
salvare. La solicitarea mea de a-și 
recunoaște infracțiunea, omul a 
rîs obraznic și impertinent, (pe 
deasupra), dovedind un caracter 
„recidivist", și apoi a luat pikul 
și s-a "dus la ort. Iar eu..."

— Si trage-i, nene, 
de pomină 1

Toma Florian, din 
a spart sticla în care 
își aducea apă. Nimic mai sim
plu : altă reclamație. Ladislau

Khiss, i-a zis una de „secure". 1: 
șugubăț omul / El da, dar nu șt 
D. B., care jignit de „atitudine", 
l-a „chemat" în judecată Nici 
loan Levinschi, șeful de sebunb, 
n-a scăpat. Un fapt curios t nu-l 
interesează prea mult deciziile 
„Comisiei" (verdictul în sine este 
neglijabil pentru procesoman), e- 
sențială fiind activitatea desfășu
rată de la înaintarea acțiunii fi 
pînă la pronunțarea sentinței In 
reclamațiile sale — are uh patos 
demn de o cauză mai bună — 
acuzînd infracțiuni (inexistente de 
domeniul ficțiunii), folosește un 
arsenal întreg de metafore, deve
nind după caz t tigru, catîr, pa
pagal, liniei. înger (care îngheață 
apele), cu care poale stîrni invi
dia oricărui Cameleon.

Mai sînt unii (din ce în 
puțini) care-i încurajează 
ția". atîta timp cît nu-i 
mă" pe ei

Orice om are „tabieturile" lui 
l iții colecționează timbre, alții 
borcane de compot, sticle de lam
pă. nasturi <îmburi de cireșe, sau 
mai știu eu ce Dumitru Bîrsan. 
. olecționează procese / /

Bineînțeles că nu-i putem acor
da credit Dumitru Bîrsan, nu 
este un maniac inofensiv Tîrîn- 
du-și ortacii prin „judecăți", pen
tru pricim minore, sau pur și 
simplu inventate, în care s-au 
pierdut 518 ore, el FURA. Fură 
timpul ortacilor, al tuturora El, 
Dumitru Bîrsan. fură — de fapt
— din bunăstarea noastră și a- 
tunci nu e oare firesc să-l consi
derăm ca atare și să-i îngrădim 
posibilitatea de a mai dispune du 
p. bunul său plac de timpul nas 
tru ?

Ca orice fenomen perimat, pro- 
cesomania este condamnată dis
pariției dar pentru aceasta nu 
este suficient să așteptăm Noi, 
întreaga opinie publică, trebuie 
să-l luăm de guler și să-l con
vingem de un adevăr elementar
— OMENIA Să-l convingem că 
clacă lui îi e indiferent cum își 
irosește timpul, nouă nu ne esteJ

In orice caz. după cele scrise, 
mă pregătesc sufletește să mă 
prezint în fața comisiei de jude
cată fiind sigur că D. B. nu ma 
va ierta 1
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Pulsul solar al oceanului
Oceanul mondial „se umflă" ; în ultimele 

decenii, volumul său a crescut cu 20 000 km3, 
iar nivelul mediu este cu 6 cm mai mare 
decît cu 50 ani în urmă.

Citind aceste date, oceanologul 
dean I. Maximov le explică prin 
vității solare. Pînă în prezent se 
că oscilațiile nivelului oceanului 
vocatc de topirea ghețarilor 
și Antarctida.

Omul de știință sovietic a 
vații efectuate timp de mai 
pra nivelului apei. In 140 porturi din Ocea
nul Atlantic s-a stabilit o legătură între acest 
nivel și activitatea Soarelui. S-ar putea spune 
că învelișul acvatic al planetei „pulsează", 
reeditînd ciclurile activității solare.

S-a reușit să se stabilească că așa-numita 
„constantă 
milionime 
ex ploziile 
pentru ca 
comprime și să se dilate. Pulsațiile oceanului 
sînt evidente și la latitudinile medii. După 
calculele lui Maximov, nivelul Mării Baltice 
și Mării Nordului a crescut cu 8 cm. In e- 
misfera sudică, acest efect a determinat de
plasarea frontierelor de răspîndire ale aisber
gurilor cu 1 501) km spre sud.

Oceanologul sovietic apreciază că activita
tea solară poate provoca dilatarea în conti
nuare a oceanului însoțită de creșterea nive
lului său mediu cu 70 cm.

gravitațională" poate crește cu <> 
din valoarea ei scurt timp după 
pe Soare. Aceasta este suficient 
apele Oceanului mondial să se

Turn Lăpușneanu" din 
Suceava, construcție monumenta
lă datînd din a doua jumătote 
a secolului al XVI-lea, urmează 
a fi integrat în circuitul obiecti

velor de interes turistic din nor
dul Moldovei. In acest scop, im
punătorul bastion va fi consolidat 
și întregit prin plombe de zidărie 
în porțiunile deteriorate, potrivit 
planurilor originale, găsite în 
cursul cercetărilor oamenilor de 
stiintă.

IRAK: Bagdadul, 
orașul „celor 1 COI 
nopți" a fost con
struit în apropiere 
de confluența Tigru
lui cu Eufratul a- 
proape odată cu is
toria, în anul 762 
î.e.n. Aici se întîl- 
neau drumurile ve
chilor neguțători asi- 
r'teni care traversau 
pe cămile nisipurile 
deșertului și tot aici 
vechii cărturari tm- 
părțeau din 
lor tuturor 
voiau să-i 
Sub domnia
run Al Rașid Bag
dadul a devenit cel 
mai mare centru al 
'urnii islamice. Azi, 
Bagdadul modern, 
este legat prin căi 
ferate și linii aerie
ne de toate marile 
orașe din Orientul 
Mijlociu și restul lu
mii.

In foto: Ruinele 
Arcului Ctesiphon 
construit în sec. III 
al e.n. la Salmanpaq.

Gepchimiștii sovietici au reprodus în laborator o situa
ție similară cu aceea care apare pe Lună în timpul căderii 
meteoriților. Recurgînd la impulsul laserului, ei au acționat 
asupra bazaltului și a altor roci amplasate în vid. Ca urma
re a acestor experiențe s-au format microcratere amintind 
de acelea care au fost descoperite pe suprafața satelitului 
natural al Pămîntului.

Oamenii de știință au obținut cantități mari de picături 
sferoidale care se deosebeau prin formă și dimensiuni, de la 
unu la cîțiva zeci de microni. Ca aspect, ele nu se deosebesc 
de particulele existente în cantități mari în solul lunar adus 
pe Pămînt de aparatele cosmice „Luna-16". „ApoHo-ll" și 
„Apollo-12“.

La baza experienței a fost pusă ipoteza potrivit căreia 
în timpul impactului dintre un meteorit și suprafața lunară 
se ridică un nor de particule sticloase. La fel explică sa
vanții și apariția pe Pămînt a unor bile sticloase „cosmice".

7) Din Sovata !
Copil... 9) ...minor sau
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Nu de mult, pe un anume Guy Roger gardianul închiso- 
din La Roche-sur-Yon l-a anunțat că și-a ispășit pedeap- 
și că este liber. In mod oarecum surprinzător, Roger a 

refuzat această libertate, apreciind că ea nu-i promite decît 
jomuj, impozite și un viitor incert. Direcția închisorii a fost 
nevoită să-l expulseze cu forța și să-l conducă la gară sub 
escortă. Dar, urcat in tren, Roger le-a spus gardierilor : „Pe 
curind
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BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI
VITEZE DE AVANSARE

LA IZVOARELE EXPERIENȚEI, 
PENTRU ÎNSUȘIREA TEMEINICA 

A MESERIEI DE MINER
® Viitorul se plămădește azi ! 

rea simfonie a muncii minerilor 
bine să ne arătăm faptele, fiecare"...

® Veritabilele acorduri din 
® „De vorbe nu-s prea bun,

CC

£xistă ceva comun care ca
racterizează brigăzile de 
mineri conduse de loan 

și Eugen 
E. M. Lupeni,

Vladar, 
și

Solomon 
de la 
nu numai pe ele: dorința ex
presă a majorității componenților 
lor, mărturisită mai mult sau mai 
puțin explicit, de a-și ridica ni
velul de cunoștințe, calificarea 
profesională. Cinci a venit la mi
nă și a intrat la grupă, pe Ene 
Tălmăciți l-a și luat „în primire" 
minerul Victor Butnarii, care a 
ajuns la rîndu-i șef de brigadă : 
„Mă, Ene, mă. învață și tu, mă, 
la școala de mineri; o calificare 
nu strică, pierzi mult dacă nu 
cauți să pricepi bine meseria"... 
Și n-a trecut prea mult timp pînă 
cînd Ene Tălmaciu a devenit 
ceea ce-l povățuia ortacul său. 
Acum a venit vremea ca și Tăl
maciu, șef de schimb la Solomon, 
să ducă „muncă de lămurire" cu 
Dumitru Șerbii și cu Gheorghe 
Diaconii, care s-au cam „învechit" 
pe postul de vagonetari, altmin
teri oameni vrednici „pot să-i pun 
să lucre ca mineri aricind", cum 
se destăinuia nea Ene. De fapt, 
se pot ei lăsa mai prejos față de 
loan Ciorbă și Iosif Mărcuș, care 
au absolvit, de curînd, școala de 
ajutori de mineri ? De la mine
rul comunist Teodor Opreau, tî- 
nărul Ion Cojocarii are ce în
văța, este în permanență atent să 
soarbă cît mai mult de la izvorul 
e .perienței sale în ale mineritului. 
Și comunistul Ilie Savu îl ascultă, 
dornic să pătrundă în cît mai 
multe taine ale meseriei grele, dar 
nobile, frumoase, de miner, înse
tat să-și desăvîrșească personali
tatea. Azi, el urmează, deja, școa
la de ajutori de mineri și ca inli
ne va fi unul dintre minerii de 
nădejde ai brigăzii.

Rudolf Rush, „nea Rudi", cum 
i se spune între ortaci, este un 
om cu picioarele bine înfipte în 
„solul" minei, un om dintr-o bu
cată, înțelegător, dar și exigent: 
„Uite, asta-i brigada, dacă te (ii 
de noi, bine, dacă nu, e mai să
nătos să nu ne-ncurci...", sînt cu
vintele cu care se adresează, u- 
neori, noului venit dar o zice cu 
atita căldură, cu atîta apropiere 
dc sufletul omului incit nu se 
poate ca o coardă sensibilă să nu 
vibreze puternic, undeva în a- 
dînc. Mai că în loc de cu „noroc 
bun", pe Pascu Bota, abia de trei 
luni la mină, l-a primit la ort 
cu: „Băi, băiete, tu în ce ape 
te scalzi, ce părere ai, vrei să ră
niți pe mai departe în mijlocul 
nostru, vrei să te califici Răs
punsul pe care l-a dat tînărul, 
nu demult trecut prin „botezul 
cărbunelui" : „Da, vreau să-mi fac 
aici viitorul.1" luminează cuprin
zător și intens o trăsătură funda
mentală, de ordinul chintesenței 
> e, a celor care bat la porțile 
minei, ale însoritei zile de mîine 
născută din soarele prezentului. 
In curînd ele se vor deschide larg

fi pentru alți doi oameni sîrguin- 
cioși, cu dragoste de muncă: e 
vorba de Constantin Diaconescu 
și de Dumitru Crefan, ultimul 
din schimbul priceputului miner 
Vasile Gîlgău... Viitorul Văii jiu
lui se plămădește cu entuziasm, 
răbdare și dăruire. „Am umblat 
p: multe șantiere... Cînd am 
zut că nu-mi aflu rostii’ am 
nit încoace..." O dovadă a 
cerității lui Ene Tălmăciți.

vă-
ve-
sin-

mi- 
na Lupeni, el a lucrat în 
una și aceeași brigadă, al 

cărui actual șef era pe atunci șef 
de schimb la Constantin Petre : 
„Are școala lui nea Petre, așa că 
ce-aș mai putea adăuga ?"

Eu știu, s-ar mai putea adăuga 
părerea lui loan Solomon însuși : 

n lucrat împreună vreo 10 
ani; eu am venit la mină chiar 
înaintea lui, ne-am învățat unu’ 
pe al tu’, întotdeauna ne-am aju
tat... Ei, uneori ne-am și certat, 
da’ chiar de-am avut cite ceva 
între noi. a doua zi ne-am îm
păcat... Cum poate să țină supă
rarea între ortaci ?“ Minerul Ene 
Tălmaciu mi-a surîs puțin obosit. 
Firesc, era la sfîrșitul schimbului 
de noapte... In primele firișoare 
ale văpăilor dimineții răzbătînd 
pe galeria principală, cutele chi
pului său, destinse sub umbra u- 
șoară a părului căzut în șuvițe pe 
frunte, îmi grăiesc în felul lor, 
cu o satisfacție de loc ascunsă, 
de lumea adîncului și mai ales 
de sentimentul împlinitei datorii. 
El a „prins" de la comunistul 
Ioan Solomon, șeful de brigadă, 
„un mare secret", cum îl denu
mește, acela de a ști să-l iei pe 
om, să-i ceri atît cît simți că e 
în stare să dea. Întotdeauna, cînd 
se împart sarcinile la frontalul 
lor, ei se gîndesc: „Măi, dacă 
eu aș lucra în hotaru’ ăsta, aș pu
tea termina treaba la timp și 
bine i" Așa gîndesc și ceilalți 
șefi de schimb din brigada lui 
Solomon și anume Ion Tecșa, 
Francisc Kalona și Francisc Cul- 
cer, mineri apreciați de oameni, 
posesori ai unei bogate experien
țe minerești. Armonia, buna înțe
legere care domnește în brigadă 
se vădesc nu odată. In schimbul 
III al zilei de 30 mai, la IV 
vest, unde lucrează ei, s-a des
prins rocă de sus pe o porțiune 
de vreo trei metri a frontului, 
extragerea fîșiei era în pericol, - 
sarcina de plan lunară se afla 
sub amenințare gravă..... Păi, stăm
toți să intrăm în ciclu", a fost 
glasul schimbului, nici unul, dar 
absolut nici unul 
discordant... Cînd au ieșit după 
două schimburi, împreună cu cei
lalți, poate să-și închipuie cine
va bucuria profundă, înflorită în 
inimi, invadîndu-le fețele palide 
de efort, auzind că fișiile „cu 
ciclu normal", adăugate „zestrei" 
cumulate, i-au adus la avansarea

(Urmare clin pag. 1)

marea unor deprinderi pedagogice 
atît de necesare viitorului inginer 
minier.

Reorganizarea actuală a cabinetu
lui de științe sociale urmărește fo
losirea integrală a spațiilor de care 
dispune, dorarca lor cu aparate de 
proiecție, magnetofoane, televizoare, 
pentru a le putea transforma într-un 
organism viu, funcțional, pe deplin 
integrat procesului de învățămînt.

Incepînd cu acest semestru, atît 
cursurile la științe sociale, cît și se- 
minariile, se desfășoară numai în 
sălile special amenajate, lapt care 
permite introducerea unor procedee 
antrenante de predare. Sistemul în
tocmirii de proiecte și studii se va 
introduce și la disciplinele de eco
nomie politică și socialism științific.

Apreciem că succesul în munca e- 
ducativă cu studenții depinde în bu
nă măsura de modul în care aceștia 
privesc profesiunea pe care și-au 
ales-o. Cadrele didactice, cu spriji
nul organizației de tineret, au de
pus eforturi pentru cultivarea și 
dezvoltarea la studenți a dragostei 
pentru profesia aleasă, a dorinței 
dc afirmare pe plan profesional la 
locurile dc muncă repartizate. Pe a- 
ceastă linie se înscriu conferințele, 
aimpozioanelc, dezbaterile organizate 
de unele catedre cu doctoranzii.

Menționăm că în cinstea celei de a 
•0-a aniversări a creării U.T.C., Ca
tedra de științe sociale a organizat 
■n simpozion, la care au fost pre- 
tentate 6 lucrări științifice pe te
me închinate sărbătoririi acestui 
măreț eveniment de către studenții 
membri ai cercului științific de ști
ințe sociale, sub conducerea conf. 
N Todericiu.

Dezbaterile politice prevăzute pen- 
Wti temestrul trecut privind viața 
iu organizație |i probleme politice 
txi.rne interne au fost pregătite 
1> către grupuri de studenți sub 
aulrumtre» unui cadru didactic de 
* Mtedra de ftlințe sociale.

Li cursul semestrului actual s-au 
teriinit cu studenții iov. David I.a- 
•Mr secretar a! Comitetului jude- 
țM» de partid, prof. dr. doc. Ovi- 
iia Gloser, tov. Prodan Gheorghe,

i din ’39 de cînd e la 
na Lupeni, el 
una și aceeași

n-a /Scut ton

lectori ai C.C. al P.C.R.. care au 
contribuit prin răspunsurile date la 
întrebările studenților la înarmarea 
lor cu temeinice cunoștințe politico- 
ideologice. Aceste întîlniri s-au bucu
rat dc lin interes deosebit și între
bările studenților au dovedit matu
ritate dc gîndire și o orientare că
tre cele mai semnificative aspecte 
ale epocii contemporane.

Faptul că nu peste tot dezbaterile 
s-au ridicat la nivelul cerut, se da- 
torește unei slabe preocupări la unii 
membri din birourile A. S. care nu

stu-
Kll- 
nu-i 
care

reușesc să antreneze masa de 
denți la studiul intens, nu iau 
vîntul la adunările generale, 
preocupă problemele anului din

I 
I 
î

(Urinare din pag. I)
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directă :

LUNI 12 IUNIE

10,30 
păcii; 10,40 

muzica de 
i de știri; 

popoarelor;

8,15 Gimnastica pentru toți;
8,30 Cravatele roșii. Cupa Cire- 
șarii. Ediția a 11-a. Tolba cu 

Delfinul

PROGRA'MUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7.C0 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30

a
25
18

Soarele răsare la ora 4,31 și 
apune la ora 20,00.

Zile trecute din an — 164, 
Zile rămase — 202.

Soarele răsare la ora 4,31 
apune la ora 19,59.

Zile trecute din an — 163.
Zile ramase — 203.

■>

FOLM

<le difuzare a presei,
— știu

lei pe șaseTraian MULLER

și agențiile 
difuzării de

poștale 
poștali și

au lu-
13, la

Elena ZEȚA 
agronom principal Iainginer

Consiliul popular municipal

treapta 
podiumului

menea, faptul că acest volum 
sporit de mărfuri transporta
te s-a realizat în condițiile e- 
conomisirii unei cantități de 
560 tone combustibil conven
țional Și obținerii a peste 200 
mii iei economii la prețul dc 
cost. Printre cei care au adus 
contribuții deosebite la acest 
prim bilanț promițător al a- 
nuluj se numără i 
Pavel Revitea, loan 
și Vasile Stanciu, 
loan Mureșan, loan 
și Liviu Laslău din 
personalului dc Ia locomoti
vele cu aburi, lăcătușii Cră
ciun Purice și Radu Hurtu- 
pan, strungarul Dumitru Ște- 
fănescu și sudorul Petru Co- 
man, de la întreținere.

Analizînd roadele do pînă 
acum ale hărniciei colectivu-

mecanicii 
Oprea I, 
fochiștii 

i Danciu, 
rîndul

ma- 
mai

Succese

12 scaune, seriile I—II; PETRI- 
LA: Trenul; LONEA — Mi
nerul: Motodrama; ANINOA- 
SA : Love Story; VULCAN: 
Cea mai frumoasă soție; PARO- 
ȘENI : Cromwell, seriile I—II; 
LUPENI — Cultural: Micul 
scăldător; Muncitoresc: Secretul 
din Santa Vittoria; BARBA- 
TENI : Prețul puterii; URI- 
CANI : Aventuri în Ontario.

care să-i propulseze pe 
cea mai de sus a 
fruntașilor în întrecerea socialis
tă ? In luna curentă, în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui, și ei și ortacii din brigăzile 
lui Constantin Petre și Vasile 
Caila, din același sector IV, s-au 
angajat să dea cîte două fîșii în 
plus... Cine va cîșliga noua fază 
a întrecerii ? Sporul de fîșii — 
aceste veritabile acorduri din ma
rea simfonie a muncii minerilor 
— își va spune cuvîntul. Dar 
înaintea lui, vor hotărî „compo
zitorii" de fapte eroice, cotidiene, 
minerii înșiși. „De vorbe nu-s 
prea bun... Mai bine să ne ară
tăm faptele, fiecare". Autor : loan 
Solomon.

g™* era să uit să vă relatez 
un aspect semnificativ din 
luna trecută, de la bri

gada comunistului Eugen I ladar 
„care n-a rămas nici o lună sub 
plan, din 1969 de cînd lucrează 
în revirul meu", după cum ne 

maistrul 
In 73 mai, 

după încheierea semidecadei, ce s-a 
constatat ? Că brigada se găsea 
sub plan cu 7 mc... Nici un mo
tiv de îneîntare, firește. „Uite, 
măi, Rudi, l-a luat deoparte nea 
Vladar pe șeful de schimb, dacă 
nu facem metrii ăștia, nu ne în
cadrăm în sarcină, măi, și nu mai 
prindem „prețu’ doi" (adică creș
terea de 20 la sută a salariului —• 
n. n.). „Păi și eu și oamenii 
sîntem deciși să ne străduim s-o 
scoatem la capăt..." Cu ai lui 
Gîlgău a avut întrevederea chiar 
la ort: „Uite ce-i, băieți, am 
fost la normator, de fapt și pe 
tabloul de marcaj a apărut deja, 
măi, ce facem că sîntem sub 
plan... Ce ziceți Ș" „Că n-o să 
mai fim 1" a replicat prompt ci
neva, poate că ajutorul de mi
ner Vasile Dorloți... Și cu toții 
s-au hotărît 
nică 
șiși transportul materialelor nea
părat trebuincioase pentru cele 
trei zile care mai rămăseseră „de 
asalt" pentru onorarea planului. 
Nici unul n-a lipsit: elementele 
de susținere și scocurile pentru 
TR-2 au fost apropiate de ort, 
să fie la îndemînă. Și, de luni, 
s-a tras (est, cum se zice, cu sîr- 
guință și pasiune. 4 metri la zi I 
Și la sfîrșitul lunii, iată-i și frun
tași ! Cînd se dovedește interes și 
preocupare, lucrurile nu se poate 
să nu meargă bine 1 Ei, oamenii 
încercați ai comunistului Solomon, 
care au trecut și prin alte „pro
be" și mai grele și au făcut față 
cu curaj și abnegație — 
crat vreun an pe stratul 
Maria, în haine de cauciuc, sub 
un debit mare de apă 
bine această lecție.
‘Și-s gata să-i învețe și pe alții:

în revirul meu", după 
destăinuia cu mîndrie 
minier loan Șaitiș.

ca în prima dumi- 
să vină să execute ei în-

și cabinetul de științe sociale, ne- 
cesitîndti-se organizarea unor discu
ții, mese rotunde, pe teme ale po
liticii interne și internaționale.

Programul de măsuri adoptat de 
conducerea partidului nostru, din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la îmbunătă
țirea activității politico-ideologice și 
cultural-educative, pune cu claritate 
în fața cadrelor didactice sarcina 
intensificării muncii de îndrumare 
individuală a studenților. Rectoratul, 
facultățile, catedrele, toate cadrele 
didactice răspund în mod direct atît 
pentru pregătirea studenților ca vi
itori specialiști, cît și pentru educa-

amplificare
lui depoului dur mai ales po
sibilitățile valorificării multi
plelor rezerve de care el dis
pune, organizația de partid, 
sindicalul și conducerea de 
aici a ajuns la concluzia că 
a devenit necesară stabilirea 
unor noj obiective, mobiliza
toare la realizarea cărora co
lectivul să fie chemat să 
contribuie cu inițiativă și pa
siune în cadru) entuziastei 
întreceri ce Se desfășoară în 
întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei 
de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii. Conținu
tul nou, mobilizator, expri- 
mînd aspirațiile colectivului 
spre autodepășire. a] angaja
mentului majorat, al lozincii 
care însuflețește acum în în
trecerea socialistă colectivul 
depoului este, în ce privește 
volumul de mărfuri transpor
tate, 50 DE TONE IN MEDIE 
IN PLUS PE FIECARE 
TREN REMORCAT, IAR E- 
CONOMIILE LA PREȚUL 
DE COST SE VOR APRO
PIA DE 300 MII LEI.

E convingerea fermă a or
ganizației de partid, a oame
nilor depoului că noile obiec
tive vor fi îndeplinite cu suc
ces prin folosirea cu maxi
mum de randament a timpu
lui și a mașinilor, îndeplini
rea cu conștiinciozitate a o- 
bligatiilor.

J

0 1848 — Poporul răsculat 
din București a impus domnito
rului Munteniei semnarea Con
stituției revoluționare, ale cărei 
principii au fost elaborate de N. 
Bălcescu 0 1919 — A început 
greva ceferiștilor din București 
pentru mărirea salariilor și alte 
revendicări 0 1948 — Marea 
Adunare Națională a votat le
gea naționalizării principalelor 
mijloace de producție.

LUNI 12 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Torentul de fier; Repu
blica : Greșeală fatală; PETRI- 
I.A : Trenul; LONEA — Mine
rul : Motodrama; AN1NOASA ; 
Love Story: VULCAN : N-am 
cîntai niciodată pentru tata; 
PAROSEN1 : Cromwell, seriile 
I—11; LUPENI - Cultural: 
Poveste sîngeroasă; Muncitoresc: 
Secretul din Santa Vittoria; U- 
RICANI : Aventuri în Ontario.

0 1897 — S-a născut Marin 
Timotci, militant al mișcării 
muncitorești (m. 1937) 0 1972 
— Ministrul de externe al R.P. 
Polonă, S. Olszowski face o vi
zită oficială în Austria (12—13 
iunie) Q 1946 — Sărbătoare 
națională în Filipine. Proclama
rea independenței; Ziua învăță
torului " Germană

CASA DE CULTURA Petro
șani. In sala dc lectură, Ja ora 
11, „Povestitori celebri — Petre 
Ispirescu"; Brigada științifică răs
punde întrebărilor la exploata
rea forestieră, la ora 10; La ora 
20, scară educativ-distractivă 
pentru tinerii de la E. M. Dîlja.

DUMINICA 11 IUNIE 
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Steaua sudului; Republica :

Reînnoiți-vă abonamentele
LA REVISTA

LUPTA DE CLASA
Organ teoretic și politic 

al C.C. al P.C.R.’
Probleme teoretice ale construcției socialiste; Economie 

politică; Știință și filozofie; Sociologie; Istorie; Literatură și 
artă; Probleme ale vieții internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești mondiale; Dezbateri; lecții și consul
tații; Recenzii.

Tematică variată. Abordarea problemelor actuale ale 
teoriei marxist-leniniste, ale politicii Partidului Comunist 
Român face din revista „Lupta de clasă" un instrument util 
Ia îndemîna activiștilor de partid și de stat, lectorilor și 
propagandiștilor, a tuturor celor care studiază în diferite 
forme de învățămînt, a oamenilor de știință și cultură.

Revista se găsește la chioșcurile 
în librării.

Abonamentele se fac la oficiile 
P.T.T.R. din toată țara, prin factorii 
presă din întreprinderi, instituții și de Ia sate.

Prețul unui abonament : 36 lei anual; 18 
luni.

îndrumătorii de grupă, nu a urmă
rit permanent îndeplinirea prevede
rilor cuprinse în planul de măsuri 
al Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului privind îmbunătățirea acti
vității politico-ideologice în rîndul 
studenților. Conducerile facultăților 
și catedrelor vor trebui în viitor să 
se preocupe permanent de îmbună
tățirea conținutului și formelor în
drumării individuale a studenților, 
acordînd o atenție deosebită inte
grării studenților în viața universi
tară, în vederea îmbunătățirii pre
gătirii lor prolesionale, a formării 
deprinderilor necesare desfășurării 
activității în producție și cercetare, 
a alegerii specializării pentru pre-

MUNCA EDUCATIVA
parte, cît și îndrumării irisu- 

partea cadrelor didac-
fac 
ficiente din 
tice responsabile de îndrumarea gru
pelor dc studenți. In activitatea de 
informare a studenților s-au resim
țit însă, și unele deficiențe printre 
care insuficienta cunoaștere a pro
blemelor ce preocupă masa de stu
denți, aglomerarea acțiunilor de in
formare spre sfîrșitul semestrului, 
sprijinul scăzut acordat de unele 
cadre didactice.

Rectoratul institutului, cu îndru
marea și sprijinul comitetului de 
partid, a analizat modul în care 
se desfășoară dezbaterile ideologice 
și a luat măsurile necesare în acest 
sector dc activitate. Se consideră ca 
oportună asigurarea unei bibliogra
fii adecvate tentei ce se va dezbate 
și studierea ei prealabilă de către 
masa de studenți. Un ajutor sub
stanțial în acest sens îl va constitui 
pătrunderea mai largă a piesei în 
rindurile studenților, dat fiind spri
jinul pe care materialele publicate 
ir. piesă 11 coi aduce la clarifica
rea unor probleme luate în discuție. 
Mai atragem atenția că trebuie fo
losite mai rațional clubul cultural

rea lor politico-ideologică, pentru 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste.

In cadrul I.M.P. în activitatea 
de îndrumare individuală a studen
ților există încă unele dclicicnțe ca
re se referă atît la conținutul poli- 
tico-educativ al acțiunilor organiza
te de cadrele didactice cu studenții, 
cît și la conjunctura' organizatorică 
de desfășurare a acestei activități. 
Analizele efectuate dc către consi
liile prolesoralc și colectivele de ca
tedră au avut dc multe ori un ca
racter consultativ, nefiind urmate de 
controlul modului dc 
muncii edneative. 
dactice care au avut 
realizarea sarcinilor
limitat conținutul îndrumării studen
ților la aspectele activității profe
sionale, în dauna desfășurării unei 
susținute munci politico-ideologice, 
de ridicare a conștiinței și respon
sabilității lor sociale, iar la unele 
se observă o slabă calitate a con
ținutului îndrumării.

Nici conducerea institutului nu 
s-a preocupat îndeaproape, consec
vent, de activitatea desfășurată dc

concretizare a 
Cadrele di- 
preocupări în 
educative, au

în-gătirea lucrărilor de diplomă și 
cadrării rapide în munca produc
tivă.

Se impune ca rectoratul, decana
tele, colectivele dc catedră să acorde 
o importanță deosebită activității și 
comportării studenților în institut, 
cămine și în viața socială, mani fes- 
tînd mai mult interes pentru cunoaș
terea problemelor lor. Considerăm 
necesar să se organizeze un schimb 
de experiență la nivelul institutu
lui, cu toate cadrele îndrumătoare, 
unde cadrele didactice dc la disci
plinele de științe sociale, sociologie, 
pedagogic, să prezinte planul unor 
acțiuni privind perfecționarea și îm
bunătățirea conținutului și a meto
dologici activității de îndrumare a 
studenților.

Se cuvine subliniată cu precăde
re necesitatea sprijinirii concrete dc 
către cadrele didactice a tuturor ac
tivităților ce se desfășoară în cadrul 
clubului cultural. Pentru aceasta, se 
revendică noi propuneri dc acțiuni 
dc club la care să-și dea contri
buția cadrele noastre. Exemplul bun 
al acțiunilor prilejuite dc aniversa
rea a 50 dc ani dc la înființarea

U.T.C. va trebui perpetuat, comple
tat, îmbogățit cu noi acțiuni mai 
vii, mai atractive în cinstea Conle- 
rinței Naționale a partidului și a 
celei de-a XXV-a aniversări a Re
publicii. Se cer promovate cu prio
ritate formele de activitate care se 
adresează unor grupuri mai mici de 
studenți, alese pe baza cunoașterii 
temeinice a preocupărilor și a pre
ferințelor lor. Decanatele să urmă
rească cu mai multă perseverență 
felul cum sînt îndeplinite sarcinile 
concrete ce au fost trasate fiecărui 
cadru didactic pe linia educării stu
denților.

Directorii educativi ai căminelor 
au organizat cîtcva activități cu 
studenții căminiști, pe teme de edu
cație sanitară și moral-cctățcnească. 
S-au organizat la stația dc radio
amplificare conferințe pe teme de 
comportament a studenților în dife
rite împrejurări. Trebuie spus, însă, 
că uneori factorii în cauză consu
mă un volum mare de timp, pentru 
rezolvarea unor probleme adminis- 
trativ-gospodărești în dauna unei 
permanente munci educative în că
mine.

Nu-i lipsit de interes să arătăm 
că în planurile individuale ale ca
drelor didactice, sarcinile educative 
sînt exprimate numai într-un număr 
de orc, fără nici o nominalizare a 
sarcinilor și termenelor de îndepli
nire, iar atunci cînd această nomi
nalizare se face, ea este foarte va
gă și generală. Sc impune ca fie
care catedră, decanatele, să 
zeze contribuția adusă de 
cadru
mare 
toare 
teia.

Rolul 
promotor al noului, al spiritului de 
exigență, în întregul proces dc in
strucție și educație din institut tre
buie să-l aibă organizațiile de partid 
din cele două facultăți. Acestea tre
buie să-și perfecționeze continuu ac
tivitatea, să-și exercite atribuțiile 
largi care le sînt conferite, în sensul 
sporirii preocupărilor pentru soluțio
narea problemelor fundamentale ale 
școlii, acordînd o atenție deosebită 
activității politico-ideologice și for
mative.

anali- 
fiecare 

didactic, la munca dc îndru- 
și 
în

să ia măsuri corespunză- 
vederca impulsionării aces-

de factor dinamizator, dc

PROGRAMUL I : 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul di
mineții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Revista succeselor; 11,00 Buletin 
dc știri; 11,05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 12,00 Dc toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 Recital de pian; 13,30 
Noi înregistrări cu orchestra an
samblului „Rapsodia Română"; 
14.00 Unda veselă; 14,30 Para
da cîntccului; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Pagini simfonice de 
mare popularitate; 15,30 Serial 
radioionic pentru tinerii ascultă
tori. Start spre extraordinar. E- 
pisodul IX; „Enigma manuscri
sului tăinuit"; 16,00 Caleidoscop 
muzical; 17,15 Sport și muzică; 
19,3Q Estrada duminicală; 20,20 
Tableta de seară; 22,00 Radio
jurnal; 22,10 Panoramic sportiv; 
22,50 Moment poetic; 24,00 Bu
letin dc știri; 0,03—6.00 Estrada 
nocturnă.

Revista literară radio; 10.00 Bu
letin de știri; 10,05 Folclor mu
zical din Țara Crișurilor 
Știința în slujba ] 
Ritmuri spaniole în 
operă; 11,00 Buletin 
11,05 Din muzica
11.15 Prezent și viitor în știința 
agricolă; 11,35 Medalion coral 
Gheorghe Bazavan; 12,00 Cîntă 
Cristian Popescu și Judy Miller;
12.15 Recital Placido Domingo;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și internretul preferat; 13.00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,30 Inșir-te măr
gărite; 14,00 Compozitorul săp
tămînii; 14,30 Te apăr, te laud, 
te cînt — emisiune muzicală 
pentru ostayi; 15.00 Bulei in de 
știri; 15,05 Viața economică;
15.30 Muzică de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Melodii de 
Nicolae Kirciilescu; 16,30 Știința 
la zi; 16,35 Corul Teatrului mu
zical din Brașov; 16,45 Cîntă 
Dalida; 17,00 Antena tinerelu
lui; 17,25 Concert susținut de 
orchestra dc muzică populară 
„Ciocîrlia"; 17,45 La microfon, 
Nicolae Nițescu și Pctula Clark: 
18,00 Orele serii; 20.00 Tableta 
dc seară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Marea întrecere so
cialistă în întîmpinarea Conle- 
rinței Naționale a Partidului șî 
a celei de a 25-a aniversări a 
Republicii; 21,00 Cîntă Angela 
Moldovan; 21,10 Revista șlagăre
lor; 21.30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Meri
diane melodii; 22,55 Moment 
poetic; 23.00 Meridiane melodii; 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturna.

trici Concurs coral interjude- 
țean. Participă : Corul Căminu
lui cultural diu comuna Pinna, 
județul Suceava; Corul Casei de 
cultură din Piatra Neamț, jude
țul Neamț. Transmisiune dc la 
Casa de cultură a sindicatelor 
Suceava; Corul Sindicalului In- 
vățămînt Tg. Jiu — județul 
Gorj; Corul Sindicalului învăță 
mînt Slatina, județul Olt; Corul 
Uzinelor Aro Câmpulung Mus
cel. Transmisiune din Sala Mică 
a Palatului R.S.R.; 17,25 Fot
bal : Farul — Universitatea Cluj 
(divizia A). Transmisiune direc 
tă de la Constanța. In pauză ; 
sosirea din cursa automobilistică 
de 24 de ore dc la Le Mans; 
19.15 Publicitate; 19,20 1 0C1 de 
seri; 19.30 Telejurnal; 20,00 Re 
portajul săptămînii : „Creație co- 
lect iva"; 20.20 Film artistic : 
„Cel mai mare spectacol". Cu ] 
Slewart, B. Hutton, D. Lamour: 
22,45 Telejurnal.

*

scrisori. Film serial :
Flipper; 10,00 Viața satului; 
11,00 Transmisiune
Cursa automobilistică de 24 de 
ore de la Le Mans; 11,10 Să în
țelegem muzica; 12.00 De strajă 
patriei; 12,30 Emisiune în limba 
maghiară; 14,00 Telesport; 14,30 
Postmeridian; 15,30 Film serial 
pentru tineret : „Potcoava de 
piatră". Episodul al 3-lea Iscoa
da sultanului; 16,05 Cintare pa-

17,30 Deschiderea emisiunii 
Curs de limba rusă {lecția a 
18-a); 18,00 Căminul; 18,40 See 
na — emisiune de actualitate și 
critică teatrală; 19,05 Drumuri 
în istorie : Ilirii și dacii; Civili
zații paralele ? întîlniri întîmplă- 
toarc ? 19,20 1 001 dc seri; 19.30 
Telejurnal; 20,00 In întîmpina 
rea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român și a 
celei dc-a 25-a aniversări a Re 
publicii. Țara întreagă în între 
cere; 20,20 „Prețuire..." Transmi 
sittnea directă a concertelor-spec 
tacol organizate de Televiziunea 
Română la întreprinderea „Da 
cia" din București și la Uzina 
de tractoare din Brașov, în cin 
stea fruntașilor în prodiicție din 
aceste două întreprinderi; 21,4C 
Film serial : „Salut Germain" 
(V); 22,25 Avanpremiera; 22,3C 
„24 de ore".

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus 
grade. Minima în curstil nopții 
a lost "de plus 11 grade atît la 
Petroșani cît si la Paring.

Pentru următoarele 24 de ore 
Vreme frumoasă și călduroasă, 
cu cer variabil. Vor cădea pe 
alocuri precipitații sub formă de 
ploaie însoțite de descărcări e 
Iectricc. Vînt slab pînă la potri
vit din sectorul sudic.

PAJIȘTILE NATURALE, SURSA 
IMPORTANTĂ DE FURAJE IEFTINE

Creșterea efectivelor de ani
male este o cerință stringentă 
menită să asigure aproviziona
rea populației cu produse agro- 
alimentare.

In cadrul municipiului Pe
troșani, principalul pivot al 
dezvoltării zootehniei îl consti
tuie cele peste 35 000 ha de pa
jiști, al căror potențial de pro
ducție este capabil să asigure 
aproape integral necesarul de 
masă verde Și fîn pentru spe
ciile de animale, cu ponderea 

mare, bovinele Și o- 
nivelul actual de 

furnizează 
necesarul

cea mai 
vinele. La 
producție pajiștile 
peste 85 la sută din 
de ntasă verde și fînuri.

In cadrul acțiunilor privind 
sporirea producției de furaje în 
țara noastră îmbunătățirea pa
jiștilor reprezintă, după cum es
te și firesc, unul din obiectivele 
cele mai importante.

Legea pentru organizarea, ad
ministrarea și folosirea pajiști
lor, loturilor zootehnice și se- 
mtnciere, precum și a stațiuni
lor comunale de montă cuprin
de obligații precise în a- 
cest sens. In baza pre
vederilor acestei legi comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare au preconizat să efectueze 
în acest an, prin contribuția 
crescătorilor de animale, lucrări 
de igienă de primăvară pe su
prafața dc 383 ha, tăieri de lă
stărișuri și imprăștieri de mu
șuroaie pe suprafața de 252 ha, 
fertilizări cu gunoi și tîrlire pe 
150 ha.

De asemenea s-a preconizat 
ca din veniturile realizate de 
pe pășuni să se facă lucrări fi
nanțate de la buget, și anume i

— defrișări arborele dăună
toare pe suprafața de 11 ha; 
fertilizarea cu îngrășăminte chi
mice a 31 ha Ia Petrila, 80 ha 
la Vulcan și 60 ha la Petro
șani: construirea a 4 stîne model 
pe pășunile Gemănarea, Prislop, 
Bula și Zănoaga, precum și 
construirea prin contribuția 
crescătorilor de animale a altor 
stîne mici, adăposturi, adăpători 
pentru animale, porți de tîrlire, 
ele.

In prezent în cadrul comite
telor executive ale consiliilor 
populare se încheie contractele 
de pășunat între acestea și cres
cătorii de animale și se face 
mobilizarea gospodarilor la e- 
fectuarea contribuției în muncă 
potrivit prevederilor legii amin
tite.

Efectul îngrășămintelor chi
mice este cunoscut nu numai 
pentru sporirea cantitativă a 
producției de furaje, dar și pen
tru îmbunătățirea calitativă a 
producției : sporește energia de 
înfrățire, de creștere și reface
re a ierbii, după pășunat se 
schimbă compoziția floristică, 
iar toamna covorul erbaceu 
se menține pînă tîrziu, per-

Mlca publicitate
VIND urgent casă, grădină, 

grajd, garaj, Trabant 601 — 
în spatele Casei pionierilor 
Petroșani.

prelungirea 
pășuna!, 

pentru a

mițînd 
dei de
Jiului 
utiliza în mai mare măsură în- 
grășăminlele chimice este 
sar să se amenajaze drt 
de acces corespunzătoare: 
atunci va trebui organizată 
mai bune condițiun;
de fertilizare prin tîrlire. Con
siliile populare au datoria să 
mobilizeze toate forțele, toți 
crescătorii de animale la efectu
area de urgență a lucrărilor — 
să utilizeze rațional numărul 
însemnat de zile ce reprezintă

In
se

neee- 
•itmuri 
: pînă 

în 
acțiunea

contribuția în muncă.
In Valea Jiului lucrările care 

se pot executa atît pe pășuni 
cit și pe finețe, prin recoltarea 
la timpul optim, uscarea și de
pozitarea finului sînt în măsură 
să asigure sporuri însemnate de 
masă verde și fîn, contribuind 
astfel la creșterea efectivelor de 
animale 
nălătirea 
lației cu 
re.

și. implicit, la îmbu- 
aprovizionării popu- 

produse igro-alimenta-

IMIilPIilIVIIIKH
Of RETHE HHÎTRICE>

SANTBUL CONSTRUCȚII
MONTAJ DEVA
ANUNȚA

lotul său
231 A
INTERI-

că execută, pentru populație, prin 
de la Livezeni, strada Surduc, nr.

• INSTALAȚII ELECTRICE 
OARE LA LOCUINȚE ȘI DEPENDINȚE

• BRANȘAMENTE ELECTRICE
Lucrările se execută cu materialul șantieru

lui, la prețuri cu ridicata, în termen scurt și de 
bună calitate.

Pentru salariați se execută lucrări și cu plata 
în rate.
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Rabat

adoptată de reuniunea 
ministerială a O.U.A.

Protocol de cooperare 
româno"finlandeză

încheierea
HELSINKI 10 (Agerpres). — 

Sîmbătă, s-au încheiat, la Hel
sinki, lucrările celei de-a 3-a 
sesiuni a Comisiei mixte româ- 
no-finlandeze de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică. 
Protocolul, care prevede coope
rarea în realizarea de obiective 
în domenii de interes pentru e- 
conomiile celor două țări — 
chimie, construcții de mașini, 
prelucrarea lemnului, schimburi 
de tehnologii — a fost semnat 
de către Aurel loncică, secretar 
general în Ministerul Comefțu-

lui Exterior, și Bror Wahlroos, 
secretar general în Ministerul 
Comerțului și Industriei din 
Finlanda.

La semnare a participat dr. 
Mircea Bălănescu, ambasadorul 
României în Finlanda.

★

Șeful delegației române, îm
preună cu ambasadorul român, 
au avut o întrevedere cu Jussi 
Linnamo, ministrul comerțului 
exterior din Finlanda.

vizita făcută in U.R.S.S. de președintele lito
MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității co
municatul comun sovieto-iugoslav cu 
privire la vizita oficială de priete
nie făcută în U.R.S.S., între 5 și 
10 iunie, de Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Părțile au subliniat necesitatea 
extinderii contactelor între conducă
torii celor două partide, state și gu
verne, a dezvoltării continue și a
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RĂZBOIUL DIN VIETNAM
intensificarea 
operațiunilor 

ofensive 
ale Frontului 

Național 
de Eliberare

Crimele <ie război 
ale imperialiștilor americani 

în Vietnam

vizitei

de altă parte, lupte puter- 
au avut Ioc în provincia 
Doung. la numai 43 km

VIETNAMUL DE SUD 10 (A- 
gerpres). — Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, în cursul 
ultimelor 24 de ore s-a înregis
trat o intensificare a operațiu
nilor ofensive declanșate de for
țele Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. 
In intervalul amintit, patrioțîi 
au lansat 87 de atacuri. Astfel, 
luptătorii F.N.E. au atacat cu 
proiectile de artilerie și rache
te baza saigoneză Duc Phong, 
aflată în apropierea orașului 
Kontum, provocînd grave pier
deri inamicului și deteriorînd 
aeroportul din această localita
te.

Pe 
nice 
Binh
de Saigon, u-nde forțele patrio
tice au intrat în coliziune cu 
efective ale celei de-a treia bri
găzi americane, care operează 
în regiunea saigoneză.

Intervenind în raiduri de spri
jinire i trupelor marionetă, a- 
vioane americane B-52 au lan
sat mari cantități de bombe a- 
supra unităților forțelor patrio
tice. care înaintează spre Saigon 
în provinciile Binh Duong și 
Hau Nghia, la numai 36 km de 
capitala sud-vietnameză. Suflul 
exploziilor a fost resimțit la 
Saigon. Alte bombardamente ale 
aviației americane au avut loc 
la Kontum, Hue și în provincia 
Quane Tri.

HANOI 10 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. a transmis comu
nicatul pe luna mai al Comisiei 
pentru anchetarea crimelor de 
război cornișe de imperialiștii 
americani în Vietnam.

In Vietnamul de sud, mențio
nează comunicatul, avioanele a- 
mericane, inclusiv aparate de 
tipul „B-52", au întreprins pes
te 90 de misiuni, bombardînd 
mari zone cu bombe cu napalm 
și gaze vomitive. Totodată, na
ve de război americane au bom
bardat localitățile de coastă. In 
baza legii marțiale proclamate 
la 10 mai, administrația saigo
neză a întreprins o largă acți
une de reprimare a tuturor ten
dințelor progresiste, a tuturor 
aspirațiilor la independență, li
bertate, pace, neutralitate, de
mocrație și o viață mai bună. 
In fața eșecurilor repetate înre
gistrate de armata saigoneză, 
administrația americană a in
tensificat bombardamentele asu
pra localităților și a orașelor 
nou eliberate, masacrînd în ma
să populația.

In R.D. Vietnam, menționea
ză comunicatul, în cursul celor 
1 400 de misiuni de bombarda
ment au fost aruncate 17 700 
bombe explozive, 410 conteir.e- 
re cu bile, 160 rachete. Sute de

civili au fost omorîți, iar alte 
sute răniți ; 2 360 locuințe, 17 
școli, 13 spitale, două biserici, 4 
pagode au fost avariate, 
porțiuni 
biective 
au fost 
hotărî rii 
ne de a 
vietnameze, au fost
3 000 de mine la vărsarea rîuri- 
lor și în zonele de acces în por
turi. Aviația americană a atacat 
căi de comunicații, uzine și fer
me, folosind produse chimice 
toxice. Ca urmare, sute de per
soane civile au fost afectate. 
Nave de război americane au 
tras 6 970 obuze asupra localită
ților de coastă.

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— Numărul bombardierelor a- 
mericane „B-52“, angajate în 
războiul din Vietnam, a crescut 
în ultimul timp la 200, infor
mează 
citate 
Press, 
zintă, 
mai mult decît jumătate din to
talul bombardierelor america
ne de acest tip. există indicii 
că ea ar putea fi, totuși, majo
rată, întrucît alte unități de 
bambardiere ..B-52" se află, în 
prezent, în stare de alertă.

iar 8 
de diguri și alte 17 o- 
de conservare a apei 
distruse. Ca urmare a 
administrației america- 
bloca porturile nord- 

amplasate

surse ale Pentagonului, 
de agenția Associated 
Deși această cifră repre- 
potrivit acelorași surse,

îmbogățirii tuturor formelor cola
borării bilaterale pe baza unor pla
nuri elaborate în comun, în dome
niile : politic, economic, comercial, 
tehnic, științific, cultural, turistic.

Părțile au dat o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute în domeniul co
laborării între P.C.U.S. și U.C.I., 
care, călăuzite de învățătura lui 
Marx, Engels și I.cnin și aplicînd-o 
creator în funcție de specificul ce
lor două țări, se vor pronunța și 
de acum înainte în spiritul tradi
țiilor internaționaliste, prieteniei, res
pectului reciproc și egalității în 
drepturi, pentru un schimb rodnic 
și multilateral de păreri și expe
riență.

A fost relevată tendința spre 
normalizarea situației din Europa, 
care și-a găsit exprimarea în ex
tinderea legăturilor între țările eu
ropene în condițiile respectării de
pline a principiilor independenței, 
suveranității, integrității teritoriale 
și neamestecului în treburile inter
ne. Această tendință capătă un nou 
și puternic stimulent ca urmare a 
intrării în vigoare a tratatelor 
U.R.S.S. și R. P. Polone cu R. F. 
a Germaniei și a acordului cvadri- 
partit asupra Berlinului occidental, 
precum și a acordurilor și conven
țiilor încheiate între R.D.G. și 
R.F.G. și senatul Berlinului occi
dental.

In prezent, subliniază comunica
tul, există toate premisele necesațțe 
pentru pregătirea necondiționată, pe 
o bază multilaterală, și pentru con-

vocarea, în viitorul apropiat, a con
ferinței gcneral-europene de securita
te și colaborare.

O importanță deosebită a fost a- 
cordată necesității traducerii consec
vente în practica relațiilor interna
ționale a principiilor coexistenței 
pașnice între state, indiferent de 
orînduirca lor socială, renunțării la 
folosirea forței sau la amenințarea 
cu recurgerea la forță, soluționării 
pașnice și constructive a probleme
lor litigioase.

Cele două părți s-au pronunțat în 
favoarea convocării unei conferințe 
mondiale de de" armare cu participa
rea tuturor statelor.

Comunicatul reafirmă sprijinul 
neabătut al U.R.S.S. și R.S.F. Iugo
slavia pentru lupta eroică a poporu
lui vietnamez, a popoarelor Indochi- 
nei împotriva agresiunii S.U.A.; de 
asemenea, se pronunță pentru înde
plinirea consecventă a rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967 în ce privește instaurarea 
păcii în zona Orientului Apropiat, 
aceasta creînd, de asemenea, condi
ții pentru înfăptuirea măsurilor în 
vederea destinderii militare în în
treagă această regiune, în special 
pentru transformarea Mării Medite- 
rane într-o mare a păcii și cola
borării prietenești.

Conducătorii sovietici Leonid Brej- 
nev, Nikolai Podgornîi și Alexei 
Kcjsîghin au fost invitați să facă o 
vizită oficială de prietenie în Iugo
slavia. Invitația a fost acceptată.

tui I.B. Tito
în U.R.S.S

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F.I. și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
și-a încheiat vizita în U.R.S.S. 
Președintele Tito a făcut 9 vi
zită oficială de prietenie în U- 
niunea Sovietică la invitația 
C.C. al P.C.U.S. și Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Sîmbătă dimineața, președin
tele Tito a părăsit Moscova, 
plecînd spre patrie. Pe aeropor
tul Vnukovo el a fost condus 
de Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi, Alexei Kosîghin, alte 
persoane oficiale.

Consultările pentru formarea
noului guvern italian

ROMA 10 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : In încheierea primului 
ciclu de consultări ale Iui Giu
lio Andreotti, cu reprezentanții 
partidelor susceptibile să parti
cipe la formarea noului guvern, 
sîmbătă a avut loc, la Palatul 
Chigi — sediul Președinției 
Consiliului de Miniștri — o în- 
tîlnire a premierului desemnat 
cu delegația propriului partid, 
demoerat-creștin. După discuții, 
ce s-au prelungit timp de a- 
proape trei ore, secretarul na
țional al P.D.C.. Forlani, a de
clarat ziariștilor că s-a făcut o 
largă trecere în revistă a plat- 
formei-program pe care a ela
borat-o premierul desemnat, în 
vederea reglementării crizei de

guvern, constatîndu-se „un acord 
substanțial asupra acesteia". Re- 
ferindu-se la faptul că premie
rul a informat, cu acest prilej, 
și despre posibilitățile de a se 
da viață unei formule de gu
vern, Forlani a evitat să men
ționeze în ce direcție se merge, 
mulțumindu-se să declare că, la 
începutul săptămînii viitoare, se 
va întruni Direcțiunea P.D.C., 
care va stabili tipul de guvern 

‘pe care îl va avea în vedere 
Andreotti la reluarea contacte
lor sale cu reprezentanții celor
lalte partide.

In orice caz, clarificările în- 
tîrzie să se producă și se crede 
că actuala criză se va prelungi 
pînă la sfîrșitul lunii.

RABAT 10 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Organi
zației Unității Africane, Moha
med Sahnoun, a anunțat că re
uniunea miniștrilor de externe 
aj țărilor membre ale O.U.A., 
care se desfășoară la Rabat, a 
aprobat, sîmbătă. o rezoluție a- 
supra Namibiei, cerînd tuturor 
statelor membre ale Pieței co
mune să înceteze sau să se ab
țină de la orice tranzacții și 
schimburi comerciale cu Africa 
de Sud. Rezoluția condamnă, de 
asemenea, vînzările de arme 
către regimul rasist de la Pre
toria și se pronunță pentru

boicotarea companiilor maritimo 
și aeriene care asigură expor
tul de diferite materii prime 
din Namibia.

Tot sîmbătă, a anunțat pur
tătorul de cuvînt a] O.U.A, 
consiliul Ministerial a aprobat a 
rezoluție prin care cere Marii 
Britanii să convoace neîntîrziat 
o conferință constituțională asu- 
pra viitorului Rhodesiei. cu 
participarea reprezentanților po
litici autentici ai poporului 
Zimbabwe. Rezoluția condamnă 
exportul de crom rhodesian de 
către Statele Unite.

Președintele Mnkarîos 
a respins ultimatumul 

grupului de episcop! cipriot!
NICOSIA 10 (Agerpres). — 

Președintele Ciprului, arhiepis
copul Makarios, a respins, sîm
bătă, ultimatumul prezentat în 
urmă cu 10 zile de trei episcopi 
ciprioți. Episcopii din Kitium 
Paphos și Kyrenia i-au cerut 
președintelui Makarios să demi
sioneze din funcția de șef al 
statului, amenințîndu-l cu sanc
țiuni din partea bisericii, dacă 
nu se va supune. Ei pretind că, 
în sprijinul cererii lor, au in
vocat canoanele bisericești, ca-

re n-ar permite ca șeful biseri
cii să fie și șef al statului

Agenția Associated Press re
latează că. respingînd ultimatu
mul, al cărui termen era fixat 
pentru sîmbătă, președintele Ci
prului a declarat t „împrejurări 
critice îmi impun să continui să 
ofer poporului serviciile mele, 
în postul de președinte, post în
credințat de acesta. Un aban
don și o fugă din fața respon
sabilităților mele ar fi conside
rate ca o trădare"
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Sesiunea Comisiei 
interguvernamentale 

de colaborare economică și 
tehnică între R.D.G. și U.R.S.S

BERLIN 10 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc cea de-a 12-a 
sesiune a Comisiei interguver- 
namentale de colaborare econo
mică și tehnică între R.D.G. și 
U.R.S.S., informează agenția 
A.D.N. Au fost examinate pro
bleme ale dezvoltării multilate
rale, în continuare, a legături
lor economice dintre cele două

țări, o atenție deosebită fiind 
acordată adîncirii colaborării în 
domeniul științei și tehnicii. Co
misia interguvernamentală a 
luat hotărîri referitoare la or
ganizarea colaborării în dome
nii importante ale electronicii, 
electrotehnicii, industriei sticlei, 
precum și în ceea ce privește 
producția de mobilă.

Nemaifiind nici o șansă de a găsi supraviețuitori

Operațiunile de salvare de la mina
fost sistate“ auII

SALISBURY 10 " (Agerpres). 
— Operațiunile de salvare de 
Ia mina de cărbune „Wankie". 
din Rhodesia — unde, cu cîte
va zile în urmă, s-a produs o 
puternică explozie ce a provo
cat surparea galeriilor în tim
pul lucrului — au fost sistate. 
Autoritățile au apreciat că nu
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Aflat într-o vizita neofi- I
cială la lokio, Henry Kissinger, I 
Consilier ol r»rACArl»«-» t /»! ■ >> I M.‘__  I

I
I
I
I
I
I
I
IV
I

consilier al președintelui Nixon 
centru problemele securității na
ționale, s-a întîlnit, sîmbătă, cu 
președintele Consiliului economic 
japono-american, Yoshiz^ne Iwa- 
sa. In cursul întrevederii, infor
mează agenția France Presse, au 
fost abordate relațiile bilaterale 
și alte probleme de interes comun

Sindicatul juncționartlor dt 
bancă din Belgia a hoțărît sa 
declanșeze luni o grevă pe scară 
națională pentru a obține satis 
facerea revendicărilor formulate 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață. Negocierile 
desfășurate cu reprezentanții fir
melor bancare s-au întrerupt sîm
bătă fără a se realiza vreun a- 
cord.

♦ Aa. Johannesburg au avut 
loc noi ciocniri între studenții U 
niversității Witwatersrand și forțe 
ale poliției de la Pretoria. Nume
roși studenți adunați în fața uni
versității, în ciuda interzicerii de 
către autorități a tuturor mitin-
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la Atena 10 (A- 
chili- 
cerut 

din 
punc-

R.D. VIETNAM — Volunta
rii se află la post chiar și în 
momente de liniște. Trebuie 
să fi vigilent: aviația ameri
cană continuă bombarda
mentele. Apărătorii cerului 
republicii desfășoară o inten
să pregătire de luptă.

Vizita iui Kurt Waldheim

PE GLOBSPORT» SPORT» SPORT
Componența lotului echipei 

cîștigătoare este următoarea : 
Alexandru Trestian, Gheorghe 
Boștină, B. Cojocaru, Nicolae 
Despa, Francisc Struma, Arpad 
Miklos, Ion Dărămuș, Vasile

Palyuser, Cornel Șiling, Ștefan 
Fazekas, Incze Miklos, Dumitru 
Păducel, Nicolae Monai, Petre 
Tindiriș, Ion Jina, Nicolae Enea 
și Tiberiu Păcurar.

S. BALOI

ATENA 10 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U,, 
Kurt Waldheim, care a între
prins o scurtă vizită la Atena, 
a conferit cu primul ministrfi 
Papadopoulos și cu oficialități 
ale Ministerului de Externe. In 
centrul discuțiilor s-au aflat, 
după cum precizează agenția

France Presse, situația din Ci
pru și convorbirile intercomuni- 
tare, reluate, miercuri, la Nico
sia.

într-o declarație făcută sîm
bătă, înainte de a părăsi Atena, 
Waldheim a apreciat că discu
țiile au fost „deschise și rod
nice".

Uo discurs
al președintelui Allende
SANTIAGO DE CHILE 

gerpres). — Președintele 
an, Salvador Allende, a 
reprezentanților opoziției 
Congres să-și reconsidere
tul de vedere și să voteze pen
tru proiectul de lege privind 
constituirea celor trei arii de 
proprietate în Chile, informea
ză agenția Prensa Latina. In 
discursul rostit la inaugurarea 
fabricii de anvelope „Manesa".

Punct final în
CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

mai există nici o șansă de a 
găsi în viață pe vreunul dintre 
cei 426 de mineri surprinși in 
mină, după alte cinci explozii 
înregistrate ulterior. Cei șapte 
supraviețuitori, readuși la su
prafață, se află sub îngrijire 
medicală. Un al optulea a dece
dat în spital.

gurilor, au protestat împotriva 
practicii segregaționiste din siste
mul educațional sud-african.

După cum menționează agen
ția Associated Press, în c...... ’
manifestațiilor studențești, declan-

țelc de represiune au operat 550 
de arestări.

Duminica trecută, odată cu 
meciurile celei de-a XXII-a eta
pe, s-a pus punct final și cam
pionatului județean de fotbal. La 
prima sa ediție, în actuala for
mulă (pe două serii — echipele 
din Valea Jiului într-una, și ce
le din Valea Mureșului într-al- 
ta), campionatul județean a în
lesnit, e adevărat — conform 
așteptărilor — deplasările echi
pelor, însă, în ceea ce privește 
nivelul tehnico-spectacular al 
întrecerilor, competiția a avut 
■într-un fel, de suferit. Att ieșit, 
cu aceasta ocazie, în evidență 
carențe vechi (superficialitate în 
pregătiri ; tratarea cu superiori
tate a unor echipe fără velei
tăți, neprezentări la meciuri).

cărora li s-au adaugat altele 
noi (arbitrii, cu toții localnici, 
de multe ori părtinitori ; încer
cări fățișe de escaladare a eti
cii sportive).

Seria „Valea Jiului" a acestui 
campionat a fost cîștigată, anul 
acesta, după o suită ie cfțiva 
ani de tentative eșuate, de către 
echipa PARINGUL 
(antrenor — prof. Dorin 
cheș). Disputa dintre 
„team" (în al cărui Iot 
cîteva individualități de 
valoare ca David, Cigmăian, și 
Baky) și principalele sale con- 
tracanditate la supremația seri
ei, Minerul Vulcan și Prepara
ția Petrila, a fost aproape pî
nă în ultimele etape, foarte

LONEA 
Cheș- 
acest 

există 
certă

„încinsă". Au cîștigat lonenii, 
posesori ai unui lot omogen 
(doar cu cîteva „minusuri"), ca
re au avut de partea lor și a- 
vantajul... tradiției, al unei pre
gătiri psihologice mai pronun
țate.

Spre a primi „vizele" de par
ticipare la „barajul" pentru di
vizia C, campioana noastră, Pa- 
rîngul Lonea, va trebui să dis
pute două meciuri în compania 
echipei Dacia Orăștie (antrenor 
— Emil 
rea unui 
nant: 93 
toare ne
în competiția de desemnare a 
noilor competitoare ale diviziei 
C.

Ciurdărescu), posesoa- 
golaveraj impresio- 

— 13. Echipa învingă- 
va reprezenta județul

V. T.

Preparația Coroești — campioană 
municipală la fotbal

și campionatul 
fotbal, ediția

echipelor parti-

A luat sfîrșit 
municipal de 
1971/1972.

Deși numărul 
cipante nu a mai fost, în acest
sezon, cel cunoscut cu ani în ur
mă (aceasta datorită faptului că 
în actuala formulă de desfășu
rare a campionatului județean, 
municipiul nostru este prezent 
cu nu mai puțin de 10 echipe), 
cele 6 echipe 
putui acestei 
dovedit că au 
rostul acestui
parcurs s-au retras (de exem-

piu, echipa Grupului școlar mi
nier din Petroșani).

Echipa care a dat dovadă de 
cea mai mare seriozitate a fost 
PREPARAȚIA COROEȘTI (an
trenor, instructorul Iosif Meic- 
zemback), care după cum se 
poate vedea și din clasamentul

final, în cele 10 etape susținute 
nu a cunoscut nici o înfrîngere. 
C.F.R. Petroșani, ocupanta locu
lui secund, ar fi obținut poate 
mai multe puncte dacă și 
tur ar fi beneficiat de o 
sportivă proprie.

Iată clasamentul final :

în re-
bază

înscrise la înce- 
competiții n-au 
înțeles întrutotul 
campionat și pa

1.
2.
3.
4.

Preparația Coroești
C.F.R. Petroșani
I.G.L. Petroșani
Jiul II Petroșani

5. G.S.M. Lupeni
6. Școala sportivă Petroșani

10 8
10 5
10 4
10 5
10 4
10 2

2
3
2
0
0
1

0
2
4
5
G
7

32—10
22— 8
15—14
19— 22
20— 22
13—27

18
13
10
10
8
5

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662

Etapa de azi la fotbal 
divizia A

Astăzi, pe stadionul Dinamo din Capitală, cu începere 
de la ora 17,30, în cadrul etapei a 28-a a diviziei A la fotbal, 
se dispută meciul dintre echipele Dinamo București și Sport 
Club Bacău. In țară au Ioc următoarele întîlniri: FARUL 
CONSTANȚA — UNIVERSITATEA CLUJ; A.S.A. TG. MU
REȘ — RAPID BUCUREȘTI; STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
POLITEHNICA IAȘI; CRIȘUL ORADEA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA ; C.F.R. CLUJ — STEAUA: JIUL — F.C. AR
GEȘ; U.T. ARAD — PETROLUL PLOIEȘTI.

(Agerpres)

LAS PAI,MAS. După consu
marea a 10 runde, in turneul in
ternațional de șah de la Las 
Palmas (Insulele Canare) în cla
sament continuă să conducă 
marele maestru maghiar Lajos 
Portisch cu 8,5 puncte, urmat 
de Smîslov (U.R.S.S.) — 7,5
puncte, Bronstein (U.R.S.S.) — 
7 puncte, Larsen (Danemarca) 
— 6 puncte (1), Florin Gheor
ghiu (România) — 6 puncte 
etc.

POPICE

„Viscoza" Lupeni 
învingătoare Va Craiova
In cadrul campionatului de 

calificare pentru promovarea 
in divizia A, in zilele de 2 și 4 
iunie, arena „Voința" din Cra
iova a găzduit întîlnirea de po
pice dintre cîștigătoarele cam
pionatelor județene Hunedoara 
(„Viscoza" Lupeni) și Argeș 
(„Voința" Cîmpulung Muscel).

Dovedindu-se mai bine pre
gătită, tinăra echipă a textiliste- 
lor din Lupeni (media de vîrstă 
18 ani) a reușit să-și întreacă 
partenera de joc in ambele în- 
tilniri: 2 061 p.d. la 1 872 p.d.,
in prima zi, și 1 972 la 1 849 p.d. 
in cea de a doua zi, calificîn- 
du-se astfel pentru turul trei al 
acestei competiții.

După cum ne-a declarat la 
înapoiere delegatul echipei, 
IOAN DEATCU, în general în
treaga echipă s-a comportat 
foarte bine evidențiindu-se în

mod special junioarele: ANA 
PATEMPA (734 p.d.), MARIA 
CERN AT (731 p.d.) și ELEONO
RA MORARU (693 p.d.). In a- 
fara jucătoarelor de mai sus, in 
echipă au fost utilizate : Iudita 
Eke, Letiția Bădău, Elena Ko- 
vald și Angela Strinu.

Dacă ținem seama că actua
la echipă nu are decit un an 
de activitate și că nu a avut 
posibilitatea de a participa pină 
acum la vreo competiție oficia
lă, rezultatul obținut cu acest 
prilej constituie un imbold pen
tru tinerele jucătoare. Dar pen
tru atingerea scopului final — 
acela de a activa in rîndul ce
lor mai bune echipe din țară 
— mai este nevoie de muncă 
intensă și fără întrerupere în 
procesul de antrenamente.

B. STAICU
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VARȘOVIA. La Varșovia a 
început întîlnirea de tenis din
tre echipele U.R.S.S. și Poloniei 
pentru semifinalele zonei euro
pene (grupa A) a „Cupei Davis". ■
După prima zi, scorul este 1—0 ~ 
in favoarea echipei sovietice. In 
prima partidă de simplu Me- 
treveli l-a învins cu 6—3, 6—3, 
6—1 pe Nowicki. A doua parti
dă de simplu dintre Kakulia și 
Gasiorek a fost întreruptă din 
cauza întunericului la scorul de 
8—6, 5—7, 6—3 în favoarea ju
cătorului sovietic.

©
HAMBURG. In sferturile de 

finală ale probei de dublu băr
bați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Ham
burg s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Țiriac (România), 
Hewitt (R.S.A.) — Crealy, Mul
ligan (Australia) 7—5, 6—2;
Năstase (România), Nodes (Ce
hoslovacia) — Falderbaum, Ge
bert (R.F.G.) 6—3, 6—2; Fas
sbender, Pohmann (R.F.G.) —
Panatta, Pietrangeli (Italia) 
6—3, 6—2.

In semifinalele probei de du
blu femei, cuplul vest-german 
Helga Masthoff, Heide Orth a 
eliminat cu 6—1, 6—2 perechea 
Neumanova, Vopickova (Ceho
slovacia). ,
....................... ......™™~——
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social-economice din

din orașul Coquimbo, el a de
clarat că nu va ezita să organi
zeze un referendum asupra 
constituirii ariei sociale de pro
prietate, dacă legislatorii opo
ziției vor continua să se opună 
proiectului de lege propus de 
guvernul Unității Populare. 
„Referendumul, a spus Allende, 
va fi organizat exclusiv pentru 
a stabili dacă muncitorii vor 
prelua sau nu controlul asupra 
fabricilor".

Guvernul elaborează un nou 
proiect de constituție — a decla
rat președintele — care să per
mită adoptarea de măsuri legis
lative pe care le reclamă noile 
realități
Chile. El a anunțat că se află 
în studiu și o reformă bancară 
care să asigure o mai bună dis
tribuire a creditelor pentru pro
gramele de dezvoltare internă. 
„Chile a devenit o țară mai 
mult chiliana, deoarece resurse
le sale de bază nu se mai află 
în mîini'le capitalului străin", 
a afirmat Allende, subliniind i 
„Noi am preluat controlul asu
pra a ceea ce ne aparține pen
tru a recuceri independența e- 
conomică". Președintele chilian 
a reamintit apoi o serie de mă
suri adoptate de guvern pentru 
asigurarea creșterii producției 
în diferite ramuri de activitate 
vitale dezvoltării economiei și a 
schițat- 
deschid 
uni ale 
externe
Populare, Allende a menționat 
linia de extindere a relațiilor 
cu toate țările, menționînd, 
acest sens, recenta stabilire 
relațiilor cu R.D. Vietnam.

perspectivele noi ce se 
în fața diferitelor regi- 
țării. Pe planul politicii 
a guvernului Unității
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șate in urmă cu o săptămînă, for- |
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conferinței extraordinare a Orga- I 
nizației țărilor exportatoare de 1
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» Parlicipanții la lucrările

petrol (OPEC) au adoptat o re
zoluție in care afirmă sprijinul 
deplin al țărilor lor față de ho- 
tănrea Irakului de a naționaliza 
bunurile companiei „Irak Petro
leum"

» După o întrerupere de două 
luni, sonda spațială americană 
„Mariner-9" și-a reluat, vineri, 
misiunea, transmițînd la „Jet Pro
pulsion Laboratory" din Pasade
na alte 30 de imagini ale supra
feței planetei Marte.

Se știe că la începutul lunii a- 
prilie,. responsabilii programului 
„Mariner" au deconectat camera 
de luat vederi și instalațiile de 
transmisie ale sondei spațiale, în
trucît poziția acesteia față de 
Pămtnt și Marte ar fi făcut im
posibilă menținerea 
prin radio.

contactului

în
a

ftoi incidente
Ia Belfast

BELFAST 10 (Agerpres). 
Noi incidente s-au soldat 
ultimele 24 de ore cu moartea 
unei tinere de 16 ani și rănirea, 
în cursul unor schimburi de 
focuri și explozii de bombe, a 
peste zece persoane. Victima 
este a opta, în mai puțin de 
trei zile, și a 371-a de la izbuc
nirea, în urmă cu trei ani, a 
incidentelor din Irlanda de 
Nord.

Totodată, agențiile de presă 
informează că în cartierele pro
testante Și catolice ale Belfastu- 
lui au fost ridicate, vineri sea
ra, de către membrii unor orga
nizații, baricade, intrările orașu
lui fiind blocate.

în

♦ Agenția France 
formează că, intr-un 
cordat postului de

Presse in- 
interviu a- 

. ... radio din
Koln, cancelarul Willy Brandt 
șt-a exprimat speranța că, în cu- 
rînd, vor fi stabilite relații di
plomatice între R. F. a Germa
niei și R. P. Ungară.

♦ La Beirut s-au deschis sîm 
bată lucrările celei de-a 8-a con
ferințe extraordinare a Organiza
ției arabe a țărilor exportatoare 
de petrol (AOPEC), convocată la 
cererea Irakului. Conferința este 
consacrată examinării modalități
lor de sprijinire de către AOPEC 
a hotărîrii Irakului privind na
ționalizarea bunurilor 
„Irak

companiei
Petroleum".

♦ 
xelles 
Piața 
Uzării

Vineri au începui la Bru- 
negocieri între Austria și 
comună în vederea libera- 
schimburilor comerciale, în 

mod deosebit pentru produsele in
dustriale. Ambasadorul Alois 
Marquet, șeful delegației austriece 
la aceste negocieri, a exprimat 
părerea, într-o conferință de pre
să, că pînă la sfîrșitul acestei luni 
cele două părți vor ajunge la o 
înțelegere.

După cum se știe, Austria face 
parte din grupul celor șase țări
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— membre ale Asociației Europe- | 
ne a Liberului Schimb — care ■ 

la Piața | 

...... I
I

nu au cerut să adere 1 
comună, dar care sînt interesate 
in încheierea cu C.E.E. a unor 
acorduri comerciale.
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