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După 46 de ani 
de muncă 
stăruitoare

Ж ntr-una din aceste zile, 
* tovarășul Szuhan Fran- 

cisc, maistru la funicularul ale 
cărui cupe transportă cărbu
nele Aninoasei peste dealuri 
— la preparația Petrila, și-a 
luat de la sindicatul minei un 
bilet pentru Buziaș. In apa
rență, un fapt cît se poate de 
obișnuit: un om al muncii 
pleacă într-o stațiune pentru 
odihnă și refacerea sănătății. 
Nici pentru maistru] Szuhan 
nu este pentru prima oară cînd 
pleacă să-și petreacă concediul

CARNET
într-un încintător colț al pa
triei, dar de data aceasta to
tul are o altă semnificație. 
Szuhan-baci pleacă în ultimul 
său concediu de odihnă. Către 
Wlrșitul lunii aprilie se va îna- 
p 9 doar pentru câteva zile 
la hicru și apoi — la pensie I 

Primise biletul și fața îi ra
dia de bucurie. O față senină, 
de pe care anii n-au reușit să 
șteargă vioiciunea, bucuria de 
a trăi. Dimpotrivă, radia de 
satisfacția muncii împlinite; 
căci Szuhan-baci se pregăteș
te de pensie după 46 ' de ani 
munciți în producție. De a- 
proâpe o jumătate de veac, 
din І920, tovarășul Szuhan e 
alături de eei care scot din 
adîncuri cărbunele. Munca nu 
ba fost ușoară. In 1936 a lu
crat la montarea funicularului 
Aninoasa—Petrila și de atunci 
pînă astăzi acesta i-a fost lo
cul de muncă. De cîte ori, de-a 
lungul anilor, pe frig, ploaie 
Ori arșiță, sau in ceasuri tîr- 
Zii de noapte, tovarășul Szu- 
han nu a fost acolo unde era 
mal greu, unde într-un timp 
scurt trebuiau înlocuite cabluri, 

p ridicate cupe sau reparați pi
loni. întotdeauna a dovedit o 
înaltă răspundere, dragoste fa
ță de muncă.

In acest an, cînd Szuhan-baci 
își va luat rămas bun de Ia 
colectivul în mijlocul căruia a 
muncit, în fluxul tehnologic

I. BRANEA

(Continuare In pag. 3-a)

Film pe tema 
folosirii măștii 
de autosalvare

Atunci cînd știe cum 
s-o folosească, masca de 
autosalvare îi e prietenă 
minerului — așa cum 
prietenă îi e lampa ce-i 
luminează drumul în a- 
dîncuri sau casca ce-I 
ferește de a fi rănit de 
bulgării desprinși din 
tavan, din coperiș sau 
front.

La controlul efectuat 
de S.C.S.M. Petroșani, 
printre muncitorii din 
subteran s-a constatat 
însă că nu întotdeauna 
și nu toți știu să folo
sească masca de auto
salvare. Pentru înlătura
rea acestei -deficiențe, 
S.C.S.M. Petroșani, la in
dicația Ministerului Mi-

Informații
• lin secția mecanică 

a U.R.U.M. Petroșani a 
fost aplicată o inovație 
care reduce la jumătate 
timpul necesar strunjirii 
ecliselor de la aparatele 
de legat 
Inovația, 
strungarul Rus Iosif, a- 
duce înseninate econo
mii la prețul de cost și 
contribuie totodată la

cablu D.L.C. 
realizată de

0 INIȚIATIVĂ
BUNA

nelor, а procurat filmul 
de scurt metraj „Masca 
de autosalvare" pe care 
l-a rulat la mai multe 
exploatări în fața schim
bului care urma să in
tre în mină. Și această 
acțiune de instruire 
calea ecranului, 
tinuă. Duminică 3 
lie, de pildă, la 
Lonea în fața a 
400 de muncitori a
loc o astfel de instruire 
precedată de o conferin
ță pe aceeași temă și 
urmată de o lecție prac
tică despre felul în care 
trebuie folosită masca 
de autosalvare.

NIOOLAE MUȘAT 
tehnician S.C.S.M.

pe 
con- 
aipri- 
mina 
peste 
avut

diverse
e-îmbunătățirea calității 

cliselor.
• Teatrul de stat din 

Petroșani prezintă azi, 
la ora 18, în sala cine
matografului din Uricani 
spectacolul „Cînd vine 
barza" de Andre Roussin, 
iar mîine la ora 17 și la 
ora 20, în sala clubului 
muncitoresc din Vulcan, 
spectacolul „Suflete tari" 
de Camil Petrescu.

In luna de cu- 
rînd încheiată, 
brigada condusă 
de Cordea Vic
tor, de la sec
torul IV al mi
nei Petrila, și-a 
depășit sarcinile 
de plan cu 300 to
ne cărbune.

In fotografie : 
schimbul condus 
de minerul MAR- 
TONI ȘTEFAN, 
înainte de a pleca 
în subteran.

ÎNSEMNARE

La E. M. Sălajul Sarmășag

Un nou record republican
obfinut la înaintare în abataj

ORADEA. — Reușind 
să înainteze înitr-un a- 
bataj cu front lung, 52 
de metri, în luna mar
tie brigada condusă -e 
Vasiile Chiș de la ex
ploatarea minieră Săda-

jul Sărmășiag — Crișa- 
na a realizat un nou 
record republican, ca
re depășește cu 1,4 me
tri recordul deținut de 
minerii exploatării Mo- 
tru-Oltenia. Această vi-

а 
fo- 
tă-

teză de înaintare 
fost realizată prin 
losirea combinei la 
ierea stratului și prin
susținere cu stîlpi hi
draulici și grinzi me
talice.

(Agerpres)

De la copac la
apartamentului

Lemnul — aurul verde al mun- 
I ților noștri — cunoaște numeroase 
întrebuințări, fiind materia primă 
pentru multe ramuri ale economiei 
naționale. Din lemn se confecțio
nează mobila fină și cutia radiou
lui, dușumeaua și căpriorii acope
rișului, butoaiele pentru diferite în
trebuințări, esență de oțet, carose
ria autocamioanelor, a vagoanelor 
de cale ferată etc.

Tîmplăria locuințelor — uși și fe
restre — este făcută, de asemenea, 
din lemnul care parcurge un drum 
luilg din vîrful munților pînă la 
noile construcții. Să urmărim puțin 
această cale.

In pădure, muncitorii forestieri 
taie cu grijă copacul, sortează 
trunchiul lui cu atenție. Și iată, buș
teanul de gater secționat. El este 
adus jos în văi cu funicularul, 
trasportat cu camionul. A ajuns la

binalele

din Lonea, de exemplu.

loc 
rîn- lui JllitieăRecent, la Lo

nea a avut 
primirea în 
durile organiza
ției de pionieri a 
elevilor merituoși. 
Sub faldurile pur
purii ale drapelu
lui, instructoarea 
de pionieri 
Aritina pune 
vatele roșii 
lor pionieri.

Pert
cra-
noi-

Zilele trecute m-am îhtîl- 
nit cu bunul meu prieten 
Mitică. Nu cu cel despre ca
re am scris în foiletonul 
„Dialog cu șeful cadrelor din 
rai". Nu. Era cu neputință... 
Cel întîlnit îmi este tot atît 
de bun prieten. Era tare de
cepționat. Distrus, pur și 
simplu. De ce ? O să aflați 
numaidecît și o să-i dați și 
dumneavoastră dreptate. Adi
că nu toți, ci numai unii din
tre dumneavoastră. Iată dia
logul care l-am avut cu el, 
din care o să-i deduceți ne
cazurile.

— Ce-i cu tine, Mitică, 
răți parcă ai fi ieșit din 
tal ?

— Da de unde. Dar...
— Ce s-a întîmplat ? 

vreun necaz în familie, 
murit cineva ?

— Nu, frate, mai rău...
poate fi mai rău, nu

a-
spi-

Ai 
ți-a

— Ce 
înțeleg ?

— Tu 
înțelegi, 
vreo 
ricit, 
dată

nici nu mai poți să 
Ne-ai părăsit acum 

lună de
Adică 

în ziar. 
Despre

z/7e. Te 
așa ai

simți fe
se г is о

vorba

dată, nu mă pune pe ioc l...
Mai stătu cîteva clipe apoi 

continuă :
— Pe unul Grecescu, spor

tiv mare, care fuge nu știu 
ciți kilometri în nu știu cît 
timp, îl cunoști ?

— Personal...
— Să știi că-mi schimb pro

fesia.
— Mitică, nu te supăra, 

dar ie cam încurci. Ză nu

Foileton

— De ce ești supărat a- 
tunci ?

— Ăpoi de aceea te-am 
întrebat dacă ai cunoștințe 
la U.C.F.S. Știi, eu nu mă în
cadrez la rubrica vîrstă. Am 
45 de ani, 6 luni și 7 zile.

— Ești cam în etate...
Amicul meu deveni din 

nou palid, ochii și-au pier
dut luciul și s-a închis ca în
tr-o cardpace. Intr-un tîrziu 
îngînă din nou :

— Știam eu că,n-o să iasă 
nimic.

— Ia 
vin eu 
apucat

cros ?
Crezi că de bună voie !„■ 
Atunci ? ■
Știi, eu sînt fumător de 
mă cunosc. Fumez Car
eu filtru. Și mi-a mers

ce este 
poale te ajut cu ceva.

După un timp de gîndire 
omul meu se mai învioră; 
privirea-i deveni mai strălu
citoare, mă prinse de umeri 
și-mi spuse emoționat:

— Cunoști pe cineva de 
U.C.F.S. Petroșani?

— Da.
— Dar la regiune ?
— Și la regiune.
— La București ?...
— Ce vrei ? Spune-mi

ia

o

știu ce să cred despre tine. 
Te știam om în toată firea.

— Și sînt. •
— Limpezește odată lucru

rile...
— Uite despre ce este vor

ba. De vreo 2 luni, fac an
trenamente de cros în fieca
re zi...

— Asta-i bine. Sportul o- 
telește organismul și e să
nătos...

— Stai nu mă întrerupe 1...
— Dimineața fac I kilo

metru pe jos pînă la ser
viciu. Marș forțat. Altădată 
fugă. Depinde cînd mă scol. 
Deci 2 kilometri. Apoi în fie
care zi fac tura orașului, di
mineața sau după-amiază, de
pinde. Sînt alți vreo 7 kilo
metri. De vreo cîteva zile 
am trecut de granițele ora
șului propriu-zis. La Dără- 
nești, Petrila și ultima dată 
am ajuns la Banița. Am con
diție fizică pe cinste. Așa că 
pot sd iau locul lui Greceș
tii aricind.

fac/

ascultă aici — inter- 
mai hotar îi. Ce te-a 

ăcum la bătrîhețe sa

cînd 
păți 
bine cu ele, pînă acum vreo 
două luni. Atunci, deodată, 
au dispărut de pe piață. A- 
lergam de Ia un chioșc la 
altul. Am eu ceva cunoștințe 
și mai ciupeam cite un pa
chet de ici de colo. In ulti
mele săptămîni au dispărut 
cu totul. Am schimbat-o pe 
Mărășești cu filtru. Dar și a- 
cestea au dispărut. Apoi pe 
Aroma, Unirea, Litoral; Insă 
de fiecare dată cînd mer
geam să-mi cumpăr țigări 
găseam tot alte categorii. Și 
uite așa alergam de Ia un 
chioșc la altul de-mi ieșea 
sufletul. Și acum tot alerg. 
Cînd întreb vînzătoarele îmi

gaterul
A.ici, mașina nesățioasă îl înghite, 
transformîndu-1 în seînduri de di
ferite dimensiuni.

Dar dacă pînă acum lemnul a 
fost mînuit cu atenție, pe mai de
parte seîndurile nu se mai bucură 
de aceeași grijă, pe tot parcursul, 
pînă a intra ca usă sau ferestre 
în folosința locatarilor. Sînt stivuite 
în curtea gaterului grămadă . una 
peste altar fără spațiile necesare 
pentru o bună ._ uscare naturală și 
fără un acoperămînt ca ploaia ori 
zăpada să nu le îmbibe din nou 
cu umezeală !

Vine o comandă. Scîndura este 
expediată, de pildă, la tîmplăria Li- 
vezeni a I.O.I.L. Petroșani. Aici, 
meseriașii introduc seîndurile în in
stalația de uscare, apoi confecțio
nează din ele uși și ferestre pen
tru șantiere. In trimestrul I a.c., co
lectivul tîmplăriei Livezeni și-a de
pășit sarcinile cu 900 mp. uși și fe
restre. Echipele conduse de Marian 
Sabin și Delvescu Iosif la sala de 
mașini, Buzatu Gheorghe și Bur- 
ciu Constantin, de la confecția ma
nuală, manifestă grijă pentru cali
tate lucrînd binalele cu o migală 
de meseriași pricepuți.

Vine șantierul după tîmplârie 
pentru blocuri. Mașinile transportă 
încărcătură după încărcătură. Tîm
plăria se descarcă direct pe pămînt 
— uneori chiar în noroi sau băltoa
ce — în fața blocurilor claie pes
te grămadă. Uneori șantierul — ca 
cel din Vulcan -— are cîte un șo
pron ca vai de lume pentru tîm- 
plărie avînd „pardoseala"... de pă
mînt și cu acoperiș prin care plouă. 
Alteori tîmplăria este depozitată în 
subsolul blocului.

O problemă nouă pentru calita
tea tîmplăriei se iscă la 
blocurilor înalte. Tîmplăria 
tează în spațiul respectiv 
ce betonul este încă umed, 
nul se umfiă. Comisia de 
liști
analizeze 
blemă, pentru a găsi căile de evi
tare a umezirii tîmplăriei în blo
curile glisate, eventual prin aplica
rea unei bune izolații între, lemn 
și beton.

Am enumerat cîțiva factori care 
influențează direct calitatea tîmplă
riei din noile blocuri, făcînd ca bi
nalele să „lucreze" și după ce lo
catarul s-a mutat în apartament si 
să se deformeze, astfel că ușile și 
ferestrele nu se închid bine.

Se impune eliminarea acestor fac
tori, îneît în noile blocuri să a- 
jungă binale numai de bună 
tate. Este o sarcină de onoare 
revine tuturor colectivelor 
concură la executarea ei. Este 
ba de calitatea apartamentelor, de 
confortul locatarilor.

Ștefan MtHAI

glisarea 
se inan- 
în titrip 
iar letn- 
specia-

a grupului 2 construcții 
cu atenție aceasta

să
pro-

F. GLIGOREȘTEANU
(Continuare In pag. 3-a)

cali- 
care 
care 
vor-
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SPORT • SPORT S.S.E. Petroșani a obținut
în deplasare o victorie prețioasă

Așadar a început. A 
Început „repriza a doua'1 
fi In categoriile В, C și 
regiune ia iotbal, in A 
ta handbal și volei, a 
început și campionatul 
categoriei В la rugbi, 
AU INCEPUT... DUMI
NICILE CU SPORT.

9~a consumat deja pri-

POT BAL

Mod ciștigat prin... autogoluri
Intruntlnd eu stoicism frigul pă- 

tnueătur și burnița rece, aproxi
mativ 2 000 de spectatori, pasio
nați ai sportului cu balonul rotund, 
•u asistat duminică pe stadionul 
din Lupe ni la un meci în care tot*  
beliatll de la Gaz metan Media? 
mo bătut singuri prin două auto
goluri. Terenul noroios, presărat cu 
băltoace, a îngreunat mult desfă- 
SorarM jocului.

Gazdele au dominat în ambele re
prize (fapt confirmat dealtfel și prin 
raportul de corners de 7-1 în fa
voarea lor), dar în fața porții au 
ratat mai multe ocazii favorabile 
de gol. Ip prima repriză numai Olo
gu a ratat din careu trei ocazii de 
a marca, iar singurul șut periculos 
spre poarta apărată de Cernăianu 
a fost tras de Cărare in minutul 
38, Oaspeții au jucat cu intenția vă
dită de a realiza un meci nul. Ei 
«u contraatacat pneorl prin deschi
deri lungi, și îndeosebi pe extrema 
dreaptă (unde Gartner s-a remar
cat prin viteză și tehnică), însă în 
majoritatea cazurilor, au renunțat 
la construirea unor atacuri gîndite. 
resemnîndu-se să trimită mingea în 
«L

Cele două goluri au fost înre
gistrate — și nu marcate de jucă
torii de la Minerul așa cum au aș
teptat spectatorii — la începutul 
reprizei secunde. După numai cinci 
minute de joc în fața porții apă
rate de Cernăianu șe adunaseră a- 
proape toți jucătorii de pe teren- 
Din careu, Cărare trimite mingea

A8ENDA CAMPIONATULUI REGIONAL
Știința — 
Mhmrul Vulcan 3-0

După 45 minute de joc din me
ciul Știința Petroșani — Minerul 
Vulcan tabela de marcaj indica 
0—41 Timp de 45 de minute apă
rarea vulcăpeniior, în oare au ex
celat portarul Bfînză, Roff și Du- 
mitrașcu. a făcut față ou succes a- 
îa corilor dezlănțuite ale studenți
lor. Conduși ou competentă de pe 
margine de noul antrenor Emil 
Cjurdărescu, vulcănenii au reușit șă 
fenă „în șah“ (cum afirma un lo
calnic) pe pretendenta la primul 
loc in campionatul regional ■— Ști
ința Petroșani — și numai rareori 
șă contraatace,

Pupă pauză însă, urmind sfatu
rile antrenorului Gheorghe Irimie, 
studenții s-au avintat mai puternic 
spre poarta lui Brinză și l-au o- 
bligat pe acesta să scoată de două 
ori balonul din poartă; prima dată 
la иц șut al lui Buibucan și apoi 
la up șut-bombă al lui Munteanu. 
Vulcănenii au încercat să reducă 
din handicap (au avut și citeva Q- 
cazii), dar apărarea studenților, în 
frunte cu Tudor Vasjle, a fost în- 
totdeaupa la post, La rîndul său, 
înaintarea a combinat inteligent și 
util, a „țesut" faze de toată fru- 
mueetea și a reușit să urce scorul 
la X—0 prin Răsădeanu, care a 
preluat puternic cu capul pe Ungă 
Mbfici (înlocuitorul lui Brîpză) o 
pașă de la Papură.

Jn general, echipa Știința s-a 
mișcat bine de data aceasta, mai 
ales înaintarea și half,io, unde tl- 
nărul Peoescu a alergat neobosit, 
crvxnd panică în careul advers,

- Prima
та etapă, la startul că
reia s-au prezentat echi
pele de Iotbal, handbal, 
volei și rugbi. Și deși 
timpul nefavorabil din 
ultimele zile (ploaie Și 
ninsoare) a îngreunat 
starea terenurilor, toate 
meciurile disputate în 
Valea Jiului au dat d|>

etapă
tig de cauză iormațiilor 
gazda. Ba chiar mai 
mult : unele echipe de-ale 
noastre au adus puncte 
prețioase din deplasare 
(Jiul Petrlla fotbal Și 
S.S-B. Petroșani — hand- 
bal Itmlnin).

Prima etapă a returu*  
lui a adus daci Iubito

spre poartă. Unul din jucătorii oas
peților o resping» de pe linia por*  
ții pînă la Toie. Acesta o suteazS 
din nou, într-un alt jucător și, în 
sfîrșit, Precup lovește mingea cu 
capul, din careul mic, peste portar. 
Cernăianu, atent la fază, încearcă 
aă boxeze mingea pește bară, dar 
o trimite în... proprie*!  poartă. Prl*  
mul gol îl încurajează vădit pe fot*  
baliștii de la Minerul șl îl dezo
rientează pe oaspeți. In minutul 55 
s-a creat din nou o fază de gol în 
careul oaspeților. Cu intenția de a 
trimite mingea peste bară, funda
șul medieșeap Mihăiescu — singur 
în careu —* șutează în păianjenul 
din dreapta al propriei porți (parcă 
mai precis decit din lovitură de la 
11 ml) si scorul devine astfel 2.0.

Apoi, jocul ambelor echipe dege
nerează. $e comit mai multe faul
turi de o parte și de alta, nesanc- 
tignate de arbitri, iar Țoia, Precup 
și Bordea mai ratează trei ocazii, 
care ar fi putut îmbunătăți golave
rajul în clasament al Minerului Es
te cu toiul nejustificată atitudinea 
huliganică a fotbalistului Lubar, Va- 
sile de la Minerul, care l*a  lovit 
cu pumnul pe un jucător de la Gșz 
metan Mediaș (minutul 80). Trebuie 
șă stea în atenția coechipierilor iui 
și u antrenorului, preocuparea pen
tru eliminarea unor astfel de ati
tudini ce nu fac cinste unui sportiv.

După aspectul primei înțîlnirl din 
retur, șe pare cș echipa Minerul- 
și-a îmbunătățit stilul de joc. I a

Covaci a reușit combinații frumoa
se cu Răs&deanu și Papură, iar 
halfii Munteanu și Buibucan s-au 
înțeles bine, ca întotdeauna, au a- 
jutat mult atacul, marcînd și cîțe 
un gol.

Vulcănenii au o echipă bună, dar 
nu încă suficient de sudată. Pe lin
gă jucătorii amintiți, de la Mine
rul Vulcan s-a mai evidențiat Fe- 
renczi, în schimb înaintarea s-a 
prezentat foarte slab. Cu acest com
partiment, antrenorul Ciurdăreșpu 
va trebui să lucreze mal mult și 
mai alee în privința trasului la 
poartă.

G. DINU

Alte rezultate
Minerul Aninoasa — G.F.R. Si- 

meria 1—1,- Textila Sebeș — Con
structorul Hunedoara 0—0; Dacia 
Orăștle — Parîngul Lunea 4—0; 
Minerul Teiiuc — Aurul Zlațna 
0—3; Aurul Brad — G.F.R. Teiuș 
1—9; Minarul Ghelar — Refractara 
Alba (amînat).

Etapa viitoare
Minerul Teiiuc — știtata Petro

șani; Aurul Zlatpa — Daeia Orăș- 
tte; Paj-îngul topea — Minerul Ghe- 
lor; Refractara Alba — Minerul Д- 
tunoașa, c.p.R. soneria — Textila 
Sebeș; Canetruetorul Hunedoara — 
Aurul Brad; G.F.R. Teiuș — Mine
rul Vulcan.

N, R. Clasamentul campiona
tului regional de iotbal va fi 
publicat tn ziarul nostru de 
mîine. 

rilor de fotbal, de hand 
bal, de volei și de rugbi 
depline satisfacții, pen
tru rezultatele lor bune 
fiecare echipă meritînd 
felicitări.

Dar să vedem cum s-a 
desfășurat fiecare întîl 
nlre In parte.

înaintare merită să fie evidențiat 
cuplul Cotrooză — Ologu, care s-a 
dovedit eficient în construirea unor 
pătrunderi pe centru și extremă, 
Halfia s-a comportat mai bine decît 
în celelalte meciuri, a luptat a*  
proap© pentru fiecare minge și a 
deschis, în general satisfăcător ex*  
tremele, în condițiile în care aces
tea trebuiau jucate mai mult. De la 
apărare s*e  remarcat prin calm și 
acțiuni gîndite Dan, iar țînărul Po
pescu prin mobilitatea șî prin pre
cizie Intervențiilor sale la minge. 
Aceste concluzii, sub rezerva că a- 
supra tehnicii individuale nu s-au 
PUtut face aprecieri datorită tere» 
nulul desfundat, confirmă posibili
tățile reale ale echipei Minerul de 
a ocupa up loc mai onorabil în cla
samentul seriei a Il-a.

Meciul de duminică a fost arbi
trat cu scăpări de Ladislau Israii, 
ajutat la tușă de Dumitrescu Ioan 
și Dragotescu Constantin (toii din 
București).

Au jucat formațiile;
MINERUL LUPBNI : Mihajache, ₽o*  
peseu. Dan, Luban, Pralea, Toia, 
Cotroază, Cărare, Ologu, Bordea, 
Precup.

GAZ METAN MEDIAS: Car- 
năianu, Szabo, Mihăiescu, Rezmii- 
ves, Barna, Keszdi, Gartner, Sîn- 
tiuan, Zanca, Staudt, Schian.

V. STRAUȚ

Studenții victorioși
Ip aadru-1 etapei a 

IV-41 a campionatului re
publican de rugbi, pe 
stadionul din І.оцеа, s-au 
întî'lnit echipele : Știința 
Petroșani și Farul Con
stanța. Jocul desfășurat 
pe un leren complet 
desfundat și pe timp ne
favorabil nu a putot 0- 
feri spectatorilor faze 
de caBtate superioară, 
ambele echipe neputîn- 
du-și pune în valoare 
calitățile liniilor de trei- 
sferturi.

Studenții, întâlnind în 
acest jpe pe una dintre 
cale mei bune formații 
dwj provincie, au căutat 
să-și adjudece cele trei 
puncte ce au fost puse 
In joe, lucru ce au reu
șit. Fără ca să strălu- 
cească și cu foarte mul
te indisponibilități în 
formație, studenții au

Jutdnd duminică cu colegele lor 
din Buzău, handbalistele de la S.S.E. 
Petroșani au obținut o frumoasă 
și prețioasă victorie cu scorul de 
7—5 (4—2), Rrin această victorie 
elevele de la S.S.E- Petroșani nu 
numai că și-au luat revanșa asupra 
buzoiencelor (după cum se știe, în 
tur, S.S.E. Buzău a învins la Pe
troșani cu 8—7), dar au săltat și 
două locuri în. clasament; de pe 
locul 8 pe locul 8.

Handbalistele petroșănence au 
pornit chior de la început curajoase 
la atac, inițiază acțiuni după acțiuni 
și reușesc să înscrie condudnd )a 
început cu 2—0. La acest scor bu- 
zoiencele ripostează energic și reu
șesc să egaleze : 2—2, dar nu pen
tru mult timp deoarece echipa 
S.S.E. Petroșani ia din nou condu
cerea : 3—-2 și apoi 4-—2 (cu acest 
scor se încheia prima repriză) și 
nu mai cedează până la sfârșitul 

Știința — C.S.M.S.
Prima etapă a returului campiona

tului categoriei A de handbal, se
ria a П-a, a adus față în față la 
Petroșani echipele Știința Petroșani- 
C.S.M-S. Ia»». Cele două tinere for
mații, de valori sensibil egale, au 
făcut multă risipă de energie, au 
luptat din răsputeri pentru obține
rea victoriei, care pînă la urmă, a 
înclinat în favoarea gazdelor, deși 
numai la un gol diferență.

Dar, dacă victoria localnicilor i-a 
mulțumit pe „temerarii" suporteri, 
veniți în număr mare cu tot țimpul 
rece, jocul lor n-a satisfăcut. Aș
teptam mai mult de la handbaliștii 
noștri. Speram să vedem un joc 
frumos, rapid, antrenant, în care 
fazele spectaculoase și golurile — 
mai ajes — să-i „încălzească"- pe 
spectatori, începutul iștieaUreprize 
lașa să se întrevadă într-adevăr o 
victorie concludentă pentru gazde; 
golurile „cădeau" ипиІ^ворЯ altul 
și în mai puțin de 15 minute stu-

reușit totuși îp prima 
repriză să imprime un 
ritm susținut jocului cîș- 
tjgînd majoritatea baloa- 
nedor în tușă și Jn gră
madă, obligîndu-i pe ad
versari să facă un joc

RUGBI

de apărare. De altfel, în 
minutul 25, ei reușesc 
să deschidă scorul prin 
Săbău care înscrie o 
încercare după un drib
ling prelungit, încercare 
a cărei transformare este 
insă ratată de către Ra- 
coși dlntr-o poziție fa
vorabilă. Tpt în această 
repriză studenții mai be
neficiază de două lovi
turi de pedeapsă care 
rămin fără rezultat. Du
pă pșuxă aspectul jocu
lui se schimbă și cei ce

domină mai mult sînt 
jucătorii constănțeni ca
re, făctnd un joc ob
structionist, beneficiază 
de majoritatea naloane- 
lor atît în tușă cît și în 
grămadă.

Ei forțează egalarea și, 
CU largul concurs al ar- 
bilrulul Gheorghe Efți- 
mescu stat pe punctul 
de a o realiza dar cele 
cinei lovituri de pe
deapsa, din poziții favo
rabile, stat ratate de că
tre Celea. De altfel toate 
atacurile, atît pe grăma
dă ott și pe linia de trei 
sferturi, se izbesc de o 
apărare fermă а studen- 
tUor în еде Drăcea nu 
tartă nimic. Mnă la sfir- 
șHul mec lutul cel ce a- 
tocă sînt гидЫаНі de la 
Farul, dar ei nu reuaesc 
al flnaMxeae.

Jocul deși nu а fost

iniâtairii. Scorul evoluează în re
priza a doua de la 4—2 la 4—3, 
apoi 7—3 și în fina] 7—5.

De-a lungul jocului, handbaliste*  
le de le S.S.E. Petroșani au fost 
în permanență superioare colege
lor lor de la Buzău atît la capi to*  
Iul tehnică, dar în mod deosebit 
la capitolul tactică cu toate că te
renul a fost greu iar adversarele 
au fost foarte dure (în cele 50 de 
minute de joc, echipa S.S.E. Buzău 
a comis 72 de faulturi).

Pantry victoria obținută merită 
felicitări întreaga echipă și în spe
cial Кеіѳ Щи (care a apărat admi
rabil), Cserghezan JJstera (a înscris 
3 goluri), КеіФпеГ Apelise (2), Ba- 
raboe Lăa (î) și Medrea Lucia (1), 
Lotul a mai cuprins pe; Măndiță 
Ev», Pomsa Maria, Munteanu Ble- 
na, Ciutevu Angela, Pușcău Geor- 
geta, Kiss Alize și Domșa Faustina,

Foarte bun arbitrajul lui Cure, 
lea Teodor, București.

Iași 10-9
denții petroșăneni conduceau cu 5-1, 
La acest scor ieșenii și-au revenit, 
au calmat jocul și au înscris trei 
goluri față de numaj unul al petro, 
șănepilor. Cu 6-4 ia sfîrșit prima re» 
priză,

Ip partea a doua a întîlnirii, ștu- 
denții petrgșăneni atacă iarășNbu- 
ternic Și restabilesc diferente? de 
patru goluri: 8-4. De aici însA pe- 
troșSnepii încep să decadă inexplî*  
capii, Ieșenii îsi revin din nou. Ei 
joacă gcum mai bine, bâjeții noștri 
șe enervează. Ioueșcu și Pinescu 
trebuind să facă scurte „pauze" de 
cîțe 2 minute, iar Gruia, Popovia 
și Cosma ratează ocazii dințre ce. 
le jpai favorabile. Oaspeții înscriu pe 
rînd și scorul devine 8-7 pentru Ști
ința. Această diferență de un gol 

«ee- nerrțwte pînă ia sfârșitul par
tidei. țâre consfințește yustoria св 
10-9 a gazdelor. Victoria este desi
gur meritată, ea fiind obținută la 
capătul unor eforturi susținute, de
puse de majoritatea jucătorilor (mai 
puțin lonescu și Dineecuț, r«wr- 
cîpdu-se mai ales studentul Mălu- 
seru VioreJ. Bine a jucat și Popo 
vici. in schimb. Gruia și Cesma nu 
s-au ridicat la valoarea lor, deși 
acesta din urmă a muncit mult, 
s-a lansat foarte bine pe contraatac 
si a marcat 3 goluri.

Echipa noastră va trebui să j«e 
pregătească mai intens pentru 
ciurile care urmează îneît să ob
țină rezultate bune, de care este 
capabilă, și pe care le așteptăm cu 
toții.

Ieșenii ац desfășurat un joc me
diocru, puțin cam dur, dar au știut 
să profite de greșelile jucătorilor 
noștri, Ei au beneficiat și de 4 lo
vituri de la 7 m din care n-au fruc
tificat decît una.

Golurile au fost marcate de Coa
ma, Popovici, Mălușeru (cite 3) și 
Gruia pentru gazde, Tăbăcaru, Go- 
ia, Badea (cîte 2), FraenR, Nie- 
mesch și Hatura pentru oaspeți, A 
condus cu competentă arbitrul Ale
xandru Codreanu din Timișoara.

D, GHEONEA

spectacolus, a fost totuși 
interesant prin lupta ce
lor două pachete de 
înaintași. Cu toate că 
nu au evoluat la adevă
rata lor valoare, din 
cauza unor indisponibi
lități, studenții au obți
nut un rezultat foaTte 
bun. Din rîndul celor 
30 de jucători care au 
evoluat pe stadionul din 
Lonea impresie bună au 
lăsat; Drăcea, Moiseanu 
și Dijmârescu de la în
vingători și Giuglea, Ma- 
noleecu și Călărașu de 
la învinși-

Slab arbitrajul prestat 
de Gheorghe Bftîmeecu 
din București care e-a 
liant influențai de pro- 
teșțaie nnjustificate *le  
jucătorUor de la F«vL

A. BOJENESCU



ATITUDINI După 46 de алі
forați aii cu această lună, «viea- 

rate hrtregrzMtarfi de tian^jorturi 
aunuee române „TAROM" de pe 
huzHe in tarar, și externe hboară 
după un nou orar.

№■ intrarea In vigoare а acee
tui arar ae realizează o tobunătă 
tire a legăturilor cu avioanele de 
pe liniile internaționale. Totodată, 
hure București 6i Frankfurt s-a în
ființat e curcă directă, iar pe direc
ția Bucureoti —- Zurich — Paris s-a 
deschis cea de-a treia cursă săp- 
ttanînelă. Spre Varșovia și Atena 
toate cursele «ut efectuate de a- 
vteane turbopropulsoare №-18.

In taaftcui Intern, pe liniile ae
riana București — Timișoara — A- 
rad. București — CȘuj — Baia Ma
re, Bucurașii — Oradea sint pre

văzuta trei curșe zilnice, iar pe 
rata București — Deva, două. 
Qnraele de Timișoara, Arad, Ouj, 
Bata Mare, Constanta sini efectua
te în întregime de avioane de o 
capacitate mai mare, Ib-14. S-a a- 
sigurat legătura pasagerilor care 
merg spre litoral din principalele 
centre din țară la cursele de Con
stanta, atât la pileoare cit și la îna
poiere, în care sens sint prevăzute 
să fie puse în circulați© ta deschi
derea sezoniu-lui, cinci curse zilnice 
(București — Constanta). In felul 
acesta, numărul curselor regulate 
interne dta sezonul de 
de două ori și jumătate 
tata de col d« iarnă.

vară este 
mai mare

(Agerpr ee)

Isprăvile lui Mihu cel RÂU
In strada Funicudarului din Petro

șani sint două blocuri care, prin 
forma lor, se aseamănă ca două 
picături de apă. Dar nu și prin re
lațiile civilizate care trebuie să e- 
x»te între locatarii. Pe când In- 
trainul locatarii conviețuiesc în bu
nă vecinătate, respectîndu-ee reci
proc, în blocul nr. 44 certurile se 
țin lanț. Cauza ? Năravurile unuia 
din locatari, ce 
cu normele de 
listă.

Dar mai bine

alcoolice
De aici 
defafă

îl întărită 
caute npd 
săi.

el, 
le 
în

în-

contravin puternic 
conviețuire socia-

să facem cunoscuta 
cititorilor ziarului isprăvile acestui 
locatar nărăvaș.

...II cheamă Mdhu Iuliiu. Intre ve
cini i s-a dus faima de om înrăit,

fă-
fe- 

do-
lo-

după
ia o altă 
Emilie, 
spart geamu- 
că... soțul a-

de muncă
stăruitoare

(Urmare din pag. Г-вІ

Necazurile lui Mitică metodă este sigură. Aplicată 
la Paris la 100 de fumători.
vreo 70 ș-au lăsat de fumat.

(Urmare din pag. l-a) calmez. Uite să-ți spun un — Asta n-o mai cred. De
secret. Cei cdre se ocupă de ce nu se aplică acest patent

răspund „Nu sint la depo- aprovizionarea orașului cu ți- și în alte părți din țară ? Ce
ldu, „S-a greșit planificarea", gări aplică un principiu iran- ăia îs mai tari de cgp și mai
„Primim puține», Ei, ce spui țuzesc, despre care am citit puțin instruiți declt cel de
de asta 7 De fapt ce să spui Și eu in Ziar. la depozitul C.A.M. din Pe-
tu ? Doar ai scris în ziar foi- — Ce principiu f troșani l... Eu sint hotărît
letonul „Nu mai fumez și — Un medic irancez scria să-mi continui antrenamen-
baata". Nu mai înțelegi fu- că una din metodele pentru tul.
motorii i... îmi pare rău că ca să te lași de fumat este ...Și a plecat în pas aler-
am pierdut timpul eu tine... Să schimbi in fiecare zi ca- yător pe magistrala nord-sud

— Nu te speria, încerc să-1 tegoriile de țigări. Această a orașului.

»ub efectul băuturilor 
consumate peste măsură, 
rezerva colocatarilor 
fapt care, la beție, 
culme, și-l face să 
papură colocatarilor

De Chir iac Strațica s-a luat 
tr-o bună zi, pentru că soțul aces
teia l-ar fi refuzat la un „pahar 
în plus". Cu Băltaru Marta a 
cut-o și mai și. „Supărat" că 
meta nu se lasă insultată, și-a 
vedit forte pumnilor, 
oatară, Anastawne 
un chef strașnic, i-a 
File locuinței, pentru
cesteia își satisface serviciul mili
tar (I ?). In urmă cu două luni, 
|»au apucat furiile că doi locatari 
l-au surprins în momentul cînd in
tenționa să decupleze curentul 
pentru a lăsa blocul în întuneric. 
Și în „supărarea" sa că a fost îm
piedicat să le facă o nouă șicană 
familiilor din bloc le-a arătat ve
cinilor că... poartă cuțit. Intr-un cu
vânt, Mihu 
Pînă unde 
a dovedit-o 
catarul său
Gheorghe și soția acestuia. Negă- 
sindu-le alt motiv de ceartă, le-a 
pus în vedere să nu-1 mai primeas
că pe unicul lor fiu în vizită l Și 
tînărul Trifa nu bănuia niniie de 
amenințare. Tocmai în acea zi a 
venit să-și vadă părinții împreună 
cu soția. Dar nu bine s-au așezat 
cu toții la masă, că Mihu Iul iu, în
tărită! 
nu s-a 
darea" 
murile

După această ispravă a tai Mihu, 
colocatarii săi au ajun® ta conclti- 

el caută în adirjs să-i tero-

luilta e un om înrăit, 
merge cu isprăvile Iui 
nu de mult față de lo- 
veciu, pensie nărui Trifa

„O unitate din care ieși mulțumit... Aceasta aprecierea
consemnată zilele trecute in condica do sugestii a unității de croito
rie nr. 20 „Jiul" din Petroșani de către unul din clionți. Fotoreporterul 
nostru ba surprins pe șeful de schimb Popa Gheerghe din această uni
tate „în exercițiul funcțiunii*'.

A APĂRUT

Nr. 311966 al revistei 
Probleme economice44
Numărul pe luna martie 1966 

al revistei „Probleme Economice" 
se,deschide cu editorialele: „Agri
cultura cooperatistă într-o nouă 
etapă de dezvoltare" și „Ridicarea 
pe o treaptă superioară a activi
tății de construcții". In continuare 
șînt publicate articolele; „Planul 
de dezvoltare a economiei națio
nale ca ilustrare a unui model în 
științele sociale" de Dr.. Roman 
Moldovan, membru corespondent ai 
Academiei; „Dezvoltarea transpor
turilor în perioada 1966-1970" de 
Dumitru Șimuioscu; „Eficienta eco
nomică a metodejor industriale 
de creștere a animalelor" de 
Gheorghe NecuU; „Probleme pri- 

viteza de circulație a bâni- 
de V. Pîrvu și D. Patapie- 
„Tehnologia de grup — me- 
eficientă de organizare a pro-

ѴІСІ; 
todă 
ductiei" de I- Bumbea etc,

In cadrul rubricii „Schimb de 
păreri" se publică materialul: „Li
mitele faptice și spațiale ale con
tabilității" de Dr. I. Mărculescu.

Articolul „Diversificarea produc
ției industriale" de Dr. M. Livadă 
eeie publicat la rubrica „Răspun
suri la întrebările cititorilor".

PROGRAM DE RADIO
6 aprilie

peste măsură de 
ținut seamă de 

Iui, a făcut praf 
locuinței vecine.

făptui că 
„recoman- 
toate g-ea-

zta că 
rizpze,

Pînă
De ce 
organele în drept, apucăturile be
licoase ale Ы Mihu... cel RĂU ?

Fată de comportarea lui Mihu 
taîiu, de faptele urîte la care ș-a 
dedat, Sfatul popular Petrlla, comi
tetul de bloc sint chemate «â ia mă
surile de rigoare care să-l trezeas
că la realitate.

MARGARETA MICA

cîiui i se admite așa ceva? 
nu sîrțt temperate, de către

de transport 
sa vor avea 
portante. Scoaterea la supra
față a producției de cărbune 
va fi efectuată prin noul com
plex de extracție Aninoasa- 
sud, De aici, cărbunele va 
porni șpre preparați? Corcești, 
pe cablurile unui nou funicu
lar. Punerea în funcția a nou
lui funicular, întreținerea lui 
ridică în fața colectivului sar
cini grele, de răspundere, Szu- 
han-baci e sigur că funlcula- 
rișMi vor trece cu succes acest 
examen. Bătrinul maistru s-a 
ocupat cu pasiune, oi răspun
derea care-1 caracterizează ca 
membru de partid, de formarea 
unul colectiv de funiculariști 
cu o temeinică pregătire pro
fesională, capabil să rezolve 
cele maj dificile sarcini. Nu e 
lipsit de importanță faptul că 
la cursurile de ridicare a cali
ficării, în cadrul cărora mai
strul szuhan își împărtășea ex
periența, veneau nu numai ti
nerii, ci toți meseriașii din sec
ția funicular. Prezent la toate 
lucrările de întreținere, de re
parații, tov, Szuhan a avut în 
vedere nu numai executarea 
în bune condițiuni a lucrărilor, 
ci și formarea oamenilor, creș
terea lor. Știa că-i va părăsi, 
plecînd la pensie, dar a ținut 
să le lase întreaga lui expe
riență acumulată prin muncă 
Stăruitoare de-a lungul ■ 46 
de ani.

Acum, Szuhan-bacl se pre- 
găsește de pensie. O face cu 
sentimentul datoriei împlinite, 
cu certitudinea că tovarășii 
săi de muncă, pentru a căror 
formare a muncit neob-sșit vor 
fi totdeauna la datorie.

al minei Anijoa- 
loc schimbări In

întreprinderea forestieră Petroșani
Angajează

CONTABILI CU PREGĂTIRE
CONDlph maturitate si cunosfiefe contabile.

Solicitant» se vor prezenta la sediul între 
prinderii din strada Berzei nr. 2 Petroșani.

PROGRAMUL 1: 5,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 5,06 „Pe q- 
goarele-nfrățite" — program de 
cîntece și jocuri; 5,40 „Zori 
de zi cu melodii"; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 6,10 Suita de 
jocuri de Radu Voinescu; 6,15 
TRANSMITEM PBNTRU SATE; 
6,22 Muzică ușoară; 6,30 A- 
nunțuri și muzică; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIO
JURNAL, 
feo-rutier; 
tarantele,-

Sport. Buletin me- 
7,15 Program de 
7,30 „Jocu-i vesel 

pe le П©І“,- 7,45 Ritm și vo
ioșie; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,20 Grupul vocal și echipa de 
fluierași a Căminului cultural 
din comuna Săliște, regiunea 
Brașov, 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Statul me
dicului : Razele șotare și bo
lile de piele; 9,35 Pagini din 
opera „Preceptorul în încurcă
tură" de Donizetti; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Ce să 
vedem ? Ce să citim ? Ce șă 
ascultăm 1 10,15 Popas folclo
ric muzical prin regiunile pa
triei; 10,30 Emisiune muzicală 
pentru școlari; 11,00 Din crea
ția fiilor lui Johann Sebastian

Bach; 11,32 Arii și duete din 
opereta „Veronigue" de Mes- 
sager,- 11,45 Melodii orchestrale 
din filmul „Tu ești minunată"; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteorologic; 12,10 Estra
da cîntecelor; 12,40 Orchestra 
de muzică populară „Brîulețul" 
din Constanta; 13,00 Potpuriuri 
din cele mai îndrăgite melo
dii; 13,20 Limba noastră; 13,30 
Cîntăreții plaiurilor noastre; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier; 14,00 ba 
microfon , corul Combinatului 
siderurgic din Hunedoara; 14,24 
Săptămina culturii ungare — 
muzică populară; 15,00 Cintii 
pentru dumneavoastă Ana Lă
cătușii și George Bynea; 15,20 
Caleidoscop muzical; 15,45 So
liști și instrumente populare; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic,- 16,20 Mu
zică ușoară; 16,30 TRANSMI
SIUNE SPORTIVA, Medul in
ternațional de fotbal București- 
Budapesta; 18,20 Stefania Ste
re interpretează melodii popu
lare,- 18,30 TRIBUNA RADIO; 
18,40 Zece minute cu Henri 
Salvador,- 18,50 „Am Îndrăgit o 
melodie" — muzică ușoară ro-

mâneasoă; 19.20 Sport. Mexic 
1968; 19,30 Varietăți muzicale; 
20,00 RADIOGAZETA de SEA
RĂ; 20,30 Interpreta serii: МЦ- 
va Angelini; 20,45 Noapte bu
nă, copii; 20,55 „Auzite din bă
trâni" — melodii populare; 21,15 
Seară de lieduri; 21,35 Soliști 
de muzică ușoară; 22,00 RA. 
DIOJCiRNAL- Sport, Buletin me 
teorologic; 22,20 Scurtă întâl
nire cu violonistul Jean Io- 
nescu; 22,30 Fragmente din o- 
pera „Alcina" de Haendel.- 
23,10 Festiva] internațional de 
jazz — „Fraga, 1965";
„Tu ești 
gram de 
BULETIN

„Fraga. 1965"; 23,36
iubirea mea" — pro- 
mpzică ușoară; 23,52 
DE ȘTIRI.

Cinematograf»
6 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Fata din junglă; RE
PUBLICA : Șah la rege,- PE- 
TRII1A: Căpitanul din Tankeș 
seria I și II; LQNEA: Sașa; 
LIVEZENI: Rezervat*  pentru 
moarte; CRIV1DIA: A treia ra
chetă; PARQSBNI: HomUlus 
și Reanue; LUPENI -- MUNCI
TORESC ; Tatăl soldatului; 
BARBATBNI : De doi bani vio
lete,- URICANI: Domnul.

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească următoa
rele coedițiuni: sticle să se îmbine perfect cu sitele si rezervorul să nu 
curgă benzină din rezervor, sitele să fie curate și să nu fie deterio
rate, sticla să nu fie spartă sau crăpată, închizătorul magnetic să fie 
blocat, fitilul și aprinzătorul să funcționeze perfect, virful cîriigului să nu 
lovească sitele.

Lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă închizătorul mag
netic Woeal Im globul de protecție să nu Не spart sau crăpat



STEAGUL ROS»
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Vizita delegației P. C. R.
le Academia Militară „M.V. Frunze11

MOSCOVA 4. — Coresponden
tul Agerțxes, Silviu Podină, train- 
«,'>» : ț_rmi dimineața, delegația 
Ftertfdujui Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care participă la cel 
de-el ХХШ-Іеа Congres al Parti- 
фііаі Comunist al Uniunii Sovie- 
tăce. a făcut o vizită la Academia 
мжіагй „M. V. Frunze" din Mos
cova.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
genera! de armată P. Kurocikin, co- 
nmndantul academiei, general-colo
nel N. Egorov, locțiitor al șefu- 
kri Direcției superioare politice a 
Armatei Sovietice și Flotei Mariti
me militare, de generali și alți ofi
țeri superiori din cadrul Academie’.. 
A fost de față U. A. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bu
curești.

Oaspeții au vizitat laboratoare și 
săh de studii.

Cu acest prilej a avut loc un 
mating la către au participat cadre 
didactice și cursanți ai Acade
miei.

Exprimi nd satisfacția celor pre
zent! pentru întîlnirea cu delega
ția Partidului Comunist Român, co
mandantul Academie^ general de 
armată P. Kurocikin, a relevat suc
cesele obținute de poporul ro
mân sub conducerea P.C.R. în 
dezvoltarea economiei și culturii, 
în ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii, s-a referit la prietenia fră
țească româno-sovietică bazată pe 
principiiie marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist. Sîn- 
tem convinși, a spus vorbitorul, că 
sub conducerea partidului comu
niștilor, a Comitetului său Cen
trat poporul român va obține no, 
victorii în lupta pentru viitorul 
luminos al patriei sale.

Intîmpinat cu căldură, a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a transmis celor prezenți un 
sahit frățesc din partea poporu
lui român, a militarilor Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România. Vorbitorul a relevat că 
poporul român, legat printr-o trai
nică prietenie de poporul sovietic, 
se bucură de marile realizări ob
ținute de Uniunea Sovietică sub 
conducerea P.C.U.S., în construc-

Lucrările Congresului 
al XXIII-lea a! P. C. IJ. S.

MOSCOVA 4 — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: La 
deschiderea ședinței de luni dimi
neață a Congresului al 23-lea al 
P.C.U.S. s-a dat citire scrisorii a- 
dresate Congresului de oamenii de 
știință, constructorii, inginerii, teh
nicienii și muncitorii participants 
ia crearea și lansarea stației auto
mate „Luna-10", prin care au ra
portat Congresului că stația auto
mată a fost plasată cu succes pe 
o orbită lunară devenind astfel sa
telit artifical al Lunii.

După ce a fost adoptată o scri
soare de salut adresată creatori
lor primului satelit al Lunii, în 
sala Congresului a răsunat înce
putul „Internaționalei", transmisă 
de la bordul stației automate „Lu
na-10".

In continuarea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul, printre alții, genera
lul de armată A. Epișev, șeful di
recției politice superioare din Mi
nisterul Apărării, care a vorbit pe 
larg despre munca pe care o des
fășoară organizațiile de partid din 
armată pentru perfecționarea pre
gătirii politice și de luptă a mili
tarilor din toate genurile de armă.

A. Kokarev, primul secretar al 
Comitetului de ținut Krasnoyarsk 
al P.C.U.S., a decdarat la tribuna 
Congresului că o mare însemnătate 
pentru valorificarea în continuare 
a resurselor naturale ale Sibe
riei are elaborarea unei scheme ge
nerale a dezvoltării forțelor de pro- 

ția comunistă, în dezvoltarea for
țelor de producție, a științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai al populației. Apeste succese 
contribuie la întărirea puterii so
cialismului, a forțelor anti imperia
liste, la apărarea păcii. Arătînd 
că în aceste zile lucrările Con
gresului al XXIII-lea al P.C.U.S. sînt 
urmărite cu interes în lume, to
varășul Nicolae Ceausescu a urat 
poporului sovietic succes deplin în 
înfăptuirea hotărîrilor pe care le 
va adopta Congresul.

Noi considerăm — a spus în 
continuare vorbitorul — că, în ac
tuala situație internațională, lupta 
pentru pace, împotriva imperia
lismului, este una din sarcinile prin
cipe’ ale tuturor țărilor socia
liste, ale tuturor forțelor antiim- 
perialiste. împreună cu toate țări
le socialiste, cu toate forțele pro
gresiste din lume — a arătat vor
bitorul — România condamnă in
tervenția militară a S.U.A. în Viet
nam și își exprimă deplina soli
daritate cu cauza dreaptă a popo
rului vietnamez. Noi acordăm și 
vom acorda în continuare între
gul sprijin Republicii Democrate 
Vietnam, poporului vietnamez, în 
lupta sa dreaptă și sîntern convinși 
că el va obține victoria.

Activitatea agresivă a cercurilor 
imperialiste, în primul rînd a im
perialismului american — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
impune întărirea unității tuturor 
țarilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, pentru a respinge aces
te acțiuni agresive, pentru a asi
gura pacea. Partidul Comunist Ro
mân va face totul pentru a-și 
aduce întreaga contribuție la întă
rirea acestei unități.

In încheiere, vorbitorul a urat 
cadrelor didactice și cursa-nților 
Academiei noi succese în activi
tatea lor pentru întărirea capaci
tății de luptă a Armatei Sovie
tice, spre binele cauzei socialis
mului și păcii. .

In repetate rînduri cei prezenți 
au subliniat cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu puternice 
și îndelungate aplauze.

ducție în această întinsă zonă e- 
conomică.

In încheierea dezbaterilor pe 
marginea raportului, de activitate 
al C.C. al P.C.U.S., L. Brejnev a 
rostit o cuvîntare. Congresul a a- 
doptat apoi în unanimitate o re
zoluție prin care : se aprobă linia 
politică și activitatea C.C. al 
P.C.U.S.

Congresul își continuă lucrările.

„LUNA-10” : Primul satelit 
artificial al Lunii

LONDRA

MOSCOVA 4 (Ager
pres). — Agenția TASS 
transmite că la 3 apri
lie, orele 21,44 (oră 
Moscovei), stația auto
mată „Luna-10" a fost 
plasată pe o orbită cir- 
cumlunară și a de
venit primul satelit ar
tificial al Lunii.

Plasarea stației pe 
orbită a fost asigurată 
prin corecția traiecto
riei de zbor a stației 
efectuate cu succes la

★
Ziarul „Pravda" a 

consacrat luni o ediție 
specială plasării sateli
tului „Luna-10" pe o

1 aprilie, precum și 
prin manevra precisă 
înfăptuită Ia comenzile 
de pe Pămînt, înfăp
tuite în momentul a- 
propierii stației de Lu
nă.

Satelitul artificial al 
Lunii este plasat pe o 
orbită avînd distanța 
minimă față de supra
fața Lunîi de 350 km 
(la penseleniu) și la 
distanța maximă de cir
ca 1000 km (Ia apose-

★
orbită circumiunară. Ea 
conține printre altele 
scrisoarea constructori
lor satelitului către

R. I* *.  UNGARA

LONDRA 4 (Agerpres). — In ca
pitala Marii Britanii au loc în pre
zent consultări în vederea formării 
noului guvern laburist. Potrivit ob
servatorilor politici, remanierea 
guvernului laburist ar putea an
trena un anumit număr de schim
bări ale portofoliilor ministeriale 
în sinul cabinetului. In legătură 
cu aceasta, primul ministru Harold 
Wilson a conferit duminică în 
două rînduri cu George Brown, mi
nistrul pentru problemele econo
mice și unul dintre colaboratorii 
săi cei mai apropiați. Potrivit zia
rului „Sun", remanierea cabinetului 
laburist va fi anunțată, după toate 
probabilitățile, miercuri. Presa bri

Manifestări cu prilejul 
aniversării eliberării țării

BUDAPESTA 4 (A-
gerpres). — Cu prile
jul aniversării a 21 de 
ani de la eliberarea 
Ungariei, în întreaga 
țară au avut loc nu
meroase manifestări. La 
Budapesta, în sunetele 
imnului de stat al R. ₽• 
Ungare, a fost ridicat 
în piața Lajos Kossuth, 
în fața clădirii Parla
mentului drapelul de 
stat al R. P. Ungaie. 
La Monumentul elibe

Depuneri de coroane
la monumentele eroilor

BUDAPESTA 3 (A-
gerpres). — Cu prile
jul celei de-a 21-a a- 
niversări a eliberării 
Ungariei, la Monumen
tul етоііог patriei, pre
cum și la Monumentul 
eroilor sovietici din 
Budapesta au avut loc 
ceremonii pentru de

rării de pe colina Gel
lert au fost, de aseme
nea, ridicate drapelul 
de stat și steagul roșu 
al mișcării muncitorești 
internaționale.

General de armată 
Lajos Czinege, minis
trul apărării al R. P. 
Ungare, a rostit o cu- 
vîntare la posturile de 
radio și televiziune, în 
care a subliniat că po
porul ungar nutrește o 
recunoștință profundă

punerea de coroane 
de flori. Au luat parte 
Istvan Dobi, președin
tele Consiliului Pre
zidențial al R. P. Un
gare, Gyula Kallai, pre
ședintele Guvernului 
Revoluționar Muncito
resc țărănesc Ungar, și 
alți conducători - de

Prezențe romanești
La Sofia a apărut, de curînd 

o antologie de proză româ
nească intitulată „Cei care plă
tesc cu viața" după nuvela 
lui Camil Petrescu, inclusă în 
-volum. In cele peste 500 de 
pagini sînt cuprinse 43 de po
vestiri, nuvele și schițe sem
nate de 34 de reprezentanți ai 
prozei noastre. Cea mai mare 
parle a volumului este con
sacrată unor scriitori din ul
timele decenii: Sadoveanu, Re-

VIETNAMUL DE SUD
• Orașele Hue și Da Nang izolate de restul țării 

Postul de radio guvernamental Dalat incendiat

SAIGON 4 (Agerpres). — Potri
vit agenției France Presse, în urma 
puternicelor demonstrații care au 
avut loc în ultimele trei săptămîni 
la Hue și Da Nang, începînd de 
luni dimineața, cele două orașe, 
precum și întreg centrul Vietnamu
lui de sud, au fost complet izolate 
de restul tării. Transporturile ae
riene vietnameze, care făceau le
gătura între cele două localități 
șî celelalte regiuni ale țării, au 
fost suspendate.

Nici un cetățean vietnamez nu 
se poate duce la Hue sau Da Nang. 
Zborurile companiei „Air Vietnam" 
au fost suspendate, iar echipajul 
a fost pus la dispoziția guvernu
lui pentru a asigura transportul, în 

leniuj. Perioada de re
voluție a stației în ju
rul Lunii este de apro
ximativ trei ore.

La bordul satelitului 
au fost instalate apa
rate științifice pentru 
explorarea spațiului 
cosmic perilunar.

Supravegherea zbo
rului satelitului și mă
surarea parametrilor 
orbitei sale sînt efec
tuate de Centrul de 
legături radio la mari 
distanțe cu Cosmosul.

★
Congresul al XXIII-lea 
al P.C.U.S. și mesajul 
de felicitare adresat 
constructorilor de către 
participanții la congres. 

față de eroii sovietici, 
români, bulgari și iu
goslavi care au luptat, 
și mulți dintre ei și-au 
jertfit viața, pentru e- 
liberarea poporului un
gar.

In continuare, La
jos Czinege a vorbit 
despre succesele înre
gistrate de poporul un
gar în construcția so
cialistă în cei 21 de 
ani de la eliberare.

partid și de stat, repre
zentanți ai vieții poli
tice și obștești din Un
garia, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați 
la Budapesta, printre 
care Mihail Roșianu, 
ambasadorul României 
la Budapesta.

breanu, Arghezi, Călinescu, Ce
zar Petrescu, Zaharia Stancu, 
alături de care sînt înscrise 
numele unor tineri prozatori.

Prefața volumului și prezen
tările biografice sînt semnate 
de Octav Păun, lector de 
limbă și literatură română la 
Universitatea din Sofia, iar 
traducerile aparțin unui colec
tiv condus de S. Kanurkova.

(Agerpres)

cazul cînd acesta ar hotărî să tri
mită trupe însărcinate „cu resta
bilirea ordinei".

★

SAIGON 4 (Agerpres). — Pos
tul de radio guvernamental din 
orașul sud-vietnamez Dalat și-a în
cetat astăzi emisiunile. Localul un
de se afla stațiunea emițătoare a 
fost incendiat de către mani res
tanții antiguvernamentali din acest 
oraș. Se știe, de asemenea, că în 
alte două orașe sud-vietnameze, Da 
Nang și Hue, posturile de radio 
guvernamentale au fost anterior 
preluate de către studenții care 
se opun guvernului militar de la 
Saigon și care emit acum pro
clamați: antiguvernamentale.

In orașul Dalat a fost decretată 
legea marțială.

Consultări în vederea formării 
noului guvern laburist

PE SCURT
ф KABUL. — După cum a- 

nunță agenția China Nouă, la 
4 aprilie, a sosit la Kabul, în- 
tr-o vizită de prietenie Liu 
,Șao-ți, președintele R. P. Chi
neze, însoțit de Cen I, vice- 
premier al Consiliului de Stat, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze, și de alte per
soane oficiale.

La aeroport, oaspeții chinezi 
au fost întîmpinați de Mo
hammed Zahir Shah, regele 
Afganistanului, și de alte per
soane oficiale.

♦ DELHI. — Primul minis
tru ' al Indiei, Indira GandhL 
a sosit duminică noaptea la 
Delhi, după vizitele întreprin
se în mai multe țări. Ea a de
clarat ziariștilor că proble
mele care au fost discutate 
în cursul întrevederilor pe care 
Ie-a avut în străinătate vor 
face obiectul unei declarații în 
parlamentul țării.

ф TEL AVIV. — La grani
ța dintre Siria și Izrael au 
fost semnalate noi incidente. 
După cum transmite agenția 
France Presse, noul punct de 
conflict dintre cele două: părți 
a fost situat în regiuneB Nn- 
keib, la est de Marea ,’GaIi- 
leei. Intre patrulele iziAeliene 
și siriene s-au produs schim- 
buri de focuri.

+ KAMPALA. — Președin
tele statului Congo (Leopold
ville), Mobutu, venind de la 
Nairobi, unde a participai la 
conferința celor 11 țări din ră
săritul și centrul Africii, a fă
cut o escală în Uganda. Cu 
acest prilej Mobutu s-a intîl- 
nit cu premierul ugandez 
Obote.

♦ BAGDAD. — Potrivit a- 
genției M.E.N., autoritățile ira
kiene au intrat de curînd in 
contact cu o serie de repre
zentanți ai kurzilor pentru a 
discuta noul statut al admi
nistrației locale a acestora. A- 
ceste contacte au intervenit în 
urma asigurărilor date dț^ că
tre unii lideri ai kurzilo^mm- 
clusiv secretarul fostului partid 
al Kurdistanului, Galal Al Tal- 
bani, că sînt de acord să co
laboreze în cadrul unității na
ționale și sînt gata să meargă 
pentru aceasta Ia Bagdad.

ф BUENOS AIRES. — In 
capitala argentiniană circulă 
de cîteva zile zvonuri privind 
posibilitatea unei lovituri de 
stat. Zvonurile sînt legate de 
mai multe reuniuni secrete pe 
care le-au avut lidetii mi
litari.

tanică, comentînd victoria labu
ristă în alegerile de la 31 mar
tie, apreciază în unanimitate că 
remanierea va fi limitată și că 
Wilson nu va aduce schimbări 
prea mari guvernului său. Totodată, 
cele mai multe comentarii au în 
continuare ca obiect problemele e- 
conomice. Astfel, ziarul „Daily Ex
press" scrie că „partenerii Marii 
Britanii în Asociația Europeană a 
Liberului Schimb (A.EJ-S.) cer ca 
suprataxa de 10 la sută la impor
turi să fie anulată. Țările mem
bre ale A.E.L.S. speră că această 
hotărîre să fie luată la timp, înain
tea conferinței A.EIJS., care va 
avea loc luna viitoare”.
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