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închinat aniversarii partidului

500000 km 
pe drum de fier
• Zeci de destinații și sute 

de scopuri
• 22 perechi de trenuri 

remorcate cu combustibil 
economisit

• Casa cu doi fruntași

Sesiune de comunicări 
științifice

In zilele de 1.1 și 12 mai, între 
orele 16 și 20 la Institutul de mine 
din Petroșani se vor desfășura LU
CRĂRILE CELEI DE-A Xl-a SE
SIUNI DE COMUNICĂRI A CER
CURILOR ȘTIINȚIFICE STUDEN
ȚEȘTI. Vor fi prezentate 45 de lu
crări din domeniile: exploatări mi
niere, preparare, topografie, mate
matică, fizică, chimie, mecanică și 
rezistența materialelor. La lucrări
le sesiunii vor participa, in afară 
de studenti si cadre didactice de

ia I.M.P., specialiști de la C.C.V.J., 
trusturile miniere din țară, între
prinderile producătoare de utilaj 
minier, IPROM1N și ICEMIN, acti
viști de partid, sindicat și U.T.C.

Ședința festivă de deschidere a 
lucrărilor sesiunii va avea Ioc mfi- 
ne, miercuri, 11 mai. Ia oTa 16, în 
aula institutului.

Cu prilejul festivității de închi
dere a h^prarilor sesiunii, care va 
avea loc joi, 12 mai, ora 20, vor 
fi premiate cele mai reușite lucrări.

Izvor de experiență 
valoroasă

Artiștii teatrului de stat prezentînd montajul literar-dramatic inti
tulat „Slavă partidului".

— Mai ales clnd călătoresc, ca 
simplu pasager, cu trenul, mă gîn- 
desc la răspunderea mite ce apasă 
pe umerii mecanicului de locomo
tivă. In compartimente, unii dorm, 
alții povestesc, glumesc-, unul plea
că intr-o delegație sau misiune im
portantă, altul se duce la nunta 
sa... Călătoresc oameni de toate 
vlrstele, cu zeci de destinșii și 
sute de scopuri. Toți investesc în
credere ia omul de la manete...

Sînt cuvinte spuse de un om 
matur, bine legat, mecanicul de 
locomotivă Balaș Petru de la de
poul din Petroșani. I-a fost dragă 
meseria asta și a absolvit școala 
de mecanici in urmă cu 10 am 
clasindu-se pe locul II dfn 46 de 
cursanți. In frunte s-a aflat și după 
ce i s-a dat mașina în primire. Du
pă numai 3 ani este avansat la o 
locomotivă ce transporta călători 
Asta era in 1959. A parcurs de a- 
tunci, fără accidente și fără defec- 

u te, peste 500 000 kilometri pe dru- 
K purile de fier ale țării. In acest 

imp n-a primit nici cel puțin vreo 
observație.

Anul trecut, dintre brigăzile de 
pe locomotivele care transportă că
lători, brigada sa a economisit cea

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

De mai bine de un 
an, frontalul brigăzi 
lui David Ioan din sec
torul I al minei Arr- 
noasa constituie un a- 
devărat laborator al 
experienței înaintate. 
Gîndirea, inițiativa, pri
ceperea brigadierului 
David, ale minerilor 
Damian Iuliiu, Palaghie 
Nicolae, Urjan Gheor- 
ghe, Bîrdea loan și ale 
celortalți ortaci au a- 
lăturat izvorului bogat 
al cărbunelui un ade
vărat izvor de expe
riență valoroasă. Se 
lucrează In mod curent 
sub tavan artificial din 
plasă de sîrmă și re
țea de rezistență din 
cabluri. Oamenii bri- 
găzii au pus la punct 
metoda de lucru cu 
sbîipi metalici și grinzi 
ICEMIN. Creșterea vo
lumului producției de 
cărbune realizată în a- 
bataj este rezultatu 1 
direct al progreselor 
obținute în organizarea 
muncii corespunzător 
condițiilor create prin 
introducerea tehnicii 
noi. Față de 4,5 tone 
pe cap de om cât pre
vede planul, randamen
tul în luna aprilie a 
trecut de 5 tone pe 
post.

Nici comunistul Da
vid Ioan, nici ceilalți 
ortgci nu se mulțu
mesc însă cu atît? In

întrecerea desfășurată 
în întîmpinarea celei 
de-a 45-a aniversări 
a gloriosului nostru 
partid, minerii brigăzii 
și-au propus să atingă 
un randament de 6 tone 
pe post.

Din nou căutări, din 
nou cîmp larg pentru 
initiative. Brigadierul 
David a propus — pe 
baza studierii condiți
ilor de lucru specifice 
abatajului — repartiza
rea frontului de lucru 
pe echipe de cîte trei 
oameni. Fiecărei echipe 
i se repartizează un 
cîmp de 7 grinzi (7 m), 
orgamzîndti-se între a- 
ceste echipe o vie în
trecere pentru scurta
rea timpului de depi- 
lare a cărbunelui pe 
fișia respectivă, pre
cum și de efectuare 
a celorlalte operații.

S-a dovedit de mare 
eficacitate inițiativa pri
vind așezarea noului 
rînd de plasă nu pe 
vatră — ca pînă acum 
— ci direct pe tavan. 
Care sînt avantajele ? 
Timpul de așezare este 
mai scurt, deoarece 
panourile de plasă sînt 
executate în afara a- 
batajului, în condiții 
mult mai bune. Răpi
rea se face cu mai mul
tă ușurință, iar, ceea 
ce este mai important, 
noul rînd de plasă ca

re se așează o daită cu 
fixarea susținerii meta
lice, astupă" eventua
lele găuri din tavan o- 
pninid scurgerile de ste
rii, influențând astfel 
favorabil calitatea căr
bunelui.

Conducerea sectoru
lui sprijină efectiv e- 
forturile brigăzii pentru 
abținerea de randa
mente înalte. Deși pî
nă la nivelul orizontu
lui VIII mediu maii sînt 
două fîșii, producția a- 
batajului e deversată 
la orizontul VUI într-un 
rostogoli lung eare per- . 
mita acumularea a 
40—50 tone de cărbu
ne. Prin această măsu- I 
ră, brigada are posibi- I 
litaitea să lucreze din 
plin în abataj la ex
tragerea cărbunelui 
chiar și atunci cînd — 
pentru perioade scurte 
— intervin neregulari- 
tăți î.n desfășurarea 
transportului subteran.

Ortacii brigăzii cau
tă noi rezerve de creș
tere a productivității 
muncii în abataj, spre 
a-și dovedi prin fapte 
hotărârea de a-și spori 
contribuția ia înfăptui
rea angajamentelor de 
întrecere luate de har
nicul colectiv anino- 
sean.

I. BARBU

își prezintă programul fluierașii de Ia Cimpa.

La rampa scenei, corul și orchestra clubului muncitoresc din Petrila.

Răspunderea, părinților
In ultimul timp, presa 

acordă o deosebită aten
ție problemei educației 
tineretului. Consider că 
acest lucru este absolut 
necesar deoarece nu ne 
poate fi indiferent cum 
crește și se dezvoltă ti
neretul nostru. Nouă, 
părinților, ne revin răs
punderi deosebite și este 
greșită atitudinea acelo
ra care își închipuie că 
educația copiilor lor ca
de în exclusivitate în 
sarcina școlii și a orga
nizațiilor de tineret.

O parte foarte mare 
din timpul său, copilul 
este supus influenței fa
miliei sale, influenței 
copiilor vecini, influen
ței străzii sau curții*1 un
de se joacă. Majoritatea 
părinților se ocupă cu 
atenție și simț de răs
pundere de educarea co
piilor lor, le corectează 
permanent eventualele 
atitudini greșite. Dar, din 
păcate, pentru unii pă
rinți a-și crește copilul 
înseamnă numai a-i asi
gura mîncare, îmbrăcă
minte, căldură. Trebuie 
să le-o spunem catego
ric că aceasta nu este 
suficient. Părinții sînt

datori să se ocupe în 
permanență de educația 
copilului, adică să-l în
vețe ce e bine și ce e 
rău, cum să se poarte 
in societate, să-i repete 
oricît de des regulile 
politeței, ale respectului, 
să-i explice că în so
cietatea noastră socia
listă toți copiii au po-

Pe teme
de

sibilități egale de dez
voltare. Părinții să sti
muleze pe copii în com
petiția nobilă de a fi 
cel mai bun la1 carte, 
cel mai corect în com
portare, cel mai capabil.

Criteriul principal de 
promovare specific socie
tății socialiste este com
petența, calificarea,- în 
esență, munca depusă. 
Fără muncă, fără învă
țătură perseverentă, nu 
poți — la nivelul tehni
cii actuale — să cores
punzi.

Statul nostru, societa
tea noastră, profund de
mocrată, acordă posibi

lități egale tuturor co
piilor; în frunte vor 
reuși să se situeze însă 
cei mai capabili dintre 
ei, cei mai muncitori, 
cei mai perseverenți.

Am observat ta unele 
mame un dezinteres con
damnabil din acest punct 
de vedere. Nu au ser
viciu, au 1—2 copii și 
deci tot timpul necesar 
să se ocupe de ei,- dar, 
acest timp îl irosesc in 
conversații sterile, în 
„șuete" cu alte vecine. 
Urmarea ? Vezi copii ju- 
cîndu-se pe stradă pînă 
la ora 22.

Departe de mine gîn- 
dul de a interzice copi
ilor joaca. Copilul tre
buie să alerge, să se 
joace, dar totul făcut cu 
măsură. Să învățăm deci 
copilul din timp cu dis
ciplina, să știe să-și în- 
frîneze plăcerile, să-și 
formeze o voință puter
nică, să manifeste stimă 
pentru munca fizică și 
intelectuală.

Copilul trebuie să de
prindă, gradat, ordinea, 
invățat să iubească și 
să stimeze cartea, să 
respecte pe cei capabili,

să dorească să ajungă 
și el în viitor un om 
capabil, util societății 
noastre. Copilul caracte
ristic societății noastre 
este un copil ordonat, 
vioi, muncitor, respec
tuos cu cei mai in vîrstă, 
politicos cti ceilalți copii.

De aceea consider că 
se impune să fie combă
tute cu energie mani
festările de huliganism, 
tendința de a pierde 
timpul în mod steril, le
nea, comoditatea. Părin
ții să înțeleagă faptul 
că au un rol deosebit, 
sa-și privească în față 
răspunderile față de co
pii, .viitorii cetățeni ai 
patriei. Părinții trebuie 
să se preocupe de felul 
în care copilul își pri
vește îndatoririle sale la 
școală, in familie, față 
de ceilalți copii. Este a- 
devărat, acesta este un 
lucru greu dar efortul le 
va fi răsplătit cu sigu
ranță,- vor avea satisfac
ția să-și vadă împlinite 
idealurile, atunci cînd 
actualul copil va fi un 
tinăr cetățean vrednic 
de respect la rîndul lui.

I. EȘANU
Doctor In nedictoă

„Nuntă la Cimpa" — dans tematic — prezintă echipa de dansuri
a - Căminului cultural din Cimpa.



1 STEAtSBt KS9»

[SPORT I |CAMPIOAATE| | REZULTATE |
F

Jiul a deziluzionat 
la Cluj

Duminică dimineața la Cluj, In 
fata a 2000 de spectatori, s-a 
deaffaurat partida de fotbal din
tre Clujeana si Jiul. Așteptată cu 
viu Întărea de spectatorii clujeni 
Ctt *1 de citre cei din Petroșani, 
tntllnirea nu a corespuns. Meciul 
a*a desfășurat mai mult la mijlo
cul terenului, iar cele citeva faze 
(fa gol au fost opera jucătorilor 
clujeni care au muncit mult pentru 
fiecare minge.

De remarcat faptul ca jucătorii de 
la Clujeana au folosit în tot tim
pul partidei jocul la ofsaid, reușind 
sd stopase deseori atacurile Jiu
lui.

Primele acțiuni mai periculoase 
la poarta sînt cele ale jucătorilor 
de la Jiul care însă rămîn fără re- 
xultaU După 15 minute de joc, Clu
jeana lese mai hotărîtă la atac, pro- 
fitînd și de căderea liniei de mijloc 
a Jiului care, pînă la sfîrșitul par
tidei, va face un joc sub orice cri
tică. In acest fel gazdele reușesc 
Să înscrie primul gol în minutul 20 
cu largul concurs al lui Pop și al 
portarului Ion Vasile.

RepriSa a doua este mai lentă și 
se joacă aproape tot timpul în ju
mătatea de teren a Jiului, datorită, 
cum am spus, jocului slab al liniei 
de mijlocași. Totuși, jucătorii de la 
Jiul inițiază citeva atacuri rămase 
însă fără rezultat. Golul al doilea 
„cade" în minutul 73. Uifăleanu 
scapă de supravegherea lui Cazan 
și, profitînd de ieșirea lui Pop din 
dispozitivul de apărare, înscrie cel 
mai frumos gol al meciului. In mi
nutul 84, arbitrul I. Dulea din Bu
curești, care a fost depășit de joc, 
dînd decizii inverse și în compen
sație dictează o lovitură de la 11 
m în favoarea gazdelor care este 
transformată de Stanciu. Din acest 
minut Jiul atacă continuu însă nu 
poate modifica scorul, șuturile lui 
Ivăhescu, Farkaș, Libardi fiind prin
se de portar ori trase în afara spa
țiului porții.

C. TRIFU

Mintalele lin [gipliuiil 
reilMil de filial

Minerul Ghelar — Știința Petro
șani 1—0j Aurul Zlatna — Aurul 
Brad 2—0; Dada Orăștie — Mine
rul Aninoasa 2—0; Minerul Teliuc 
— Textila Șebeș 6—1; Paringul 
Loom — Minerul Vulcan 1—1; Re
fractata Alba — C.F.R. Teiuș 2- 0; 
GKR. Simeria — Constructorul Hu
nedoara 3—1.

O T B A L.
Minerul a pierdut din nou 
pe teren propriu

La sfîrșitul meciului de la Lu
pani dintre Minerul și C.S.M. Re
șița cei aplaudați de spectatori au 
fost... oaspeții care au obținut o 
victorie nesperată, dar meritată în 
deplasare.

Fără să contestăm meritele reși- 
țenilor, trebuie spus că victoria a- 
cestora a fost facilitată și de jo
cul dezordonat al gazdelor care 
s-au mișcat pe teren ca niște... 
moșnegi. Lupenenii au încercat să 
se apropie de poarta adversă cu 
mingi trimise la întîmplare pe sus, 
fără să-și pregătească în prealabil 
acțiunile. Supărătoare au fost și nu
meroasele execuții tehnice greșite, 
mai ales pasele. înaintașii, cu ex
cepția primelor 45 de minute, au 
jucat dezorganizat, fără vlagă, ne
reușind să pericliteze poarta apă
rată de Budai. Șuturile lor au fost 
sporadice șl trase cu... încetinito
rul. Sub orice critică au jucat și 
cei doi hdlfi: Toia și Cărare care 
au lăsat mijlocul terenului desco
perit, dînd astfel posibilitate oaspe
ților să se... plimbe în voie și să 
construiască nestingheriti atacurile 
Și apărarea imediată a manifestat 
carențe. Ea s-a lăsat ușor depășită 
de tinerii atacanti reșițeni. De ase
menea, portarul Mihalache a avut 
cîteva ieșiri inoportune din poar
tă, dintre care una a avut drept 
rezultat înscrierea golului de că
tre extremul dreapta Kafca, în mi
nutul 78.

Jocul practicat duminică de că
tre fotbaliștii de la Minerul ne-a în
tărit și mai mult convingerea că în 
ultima vreme se află într-un vizi

Rttgbfc Știința Petroșani —
Gloria București 17-5 (3-0)

Pe stadionul Jiul din localitate, 
duminică, în cadrul etapei a Vil-a 
categoria A de rugbi, formația stu
denților a primit replica metalur- 
giștilor din București. Disputată pe 
un timp excelent, partida a oferit 
un spectacol de calitate. Cu toate 
că primele 20 de minute din re
priza I-a aparțin metalurgiștilor 
oare lăsau impresia că-și vor adju
deca victoria, totuși studenții se 
regăsesc și, jucînd cu mult aplomb, 
oferă spectatorilor cel mai frumos 
joc din actualul sezon. Cu o îna
intare decisă și cu o linie de 3/4 
inspirată, echipa studenților do
mină copios, obligîndu-și adversa
rul să se apere cu disperare. Din 
această dominare, în urma unei 
grămezi la 5 m de butul advers, 
balonul e cîștigat de înaintașii lo
cali, iar Humeniuc îl deschide pe 
Ureche care deschide scorul prin- 
tr-o lovitură de picior căzută.

Aceasta nu a fost decît începu
tul uiiui joc presărat cu șarje de 
o rară frumusețe pe linia de 3/4 
Cei ce domină pînă la sfîrșitul 
reprizei I-a sînt tot studenții. Din 
primul minut al reprizei secunde 
localnicii se instalează în terenul 
advers și în urma unui balon cîști- 

bil declin de formă. Aceasta tre
buie să constituie un semnal de a- 
larmă pentru jucători, pentru an
trenori cît și pentru conducerea a- 
sociației sportive Minerul Lupeni.

Se impune, după părerea noastră, 
o analiză serioasă din partea con
ducerii asociației sportive Minerul, 
asupra comportării echipei din Lu
peni, luîndu-și măsurile necesare de 
îndreptare. Și asta cît mai curînd, 
pînă nu-i prea tîrziu...

Echipa din Reșița a constituit o 
plăcută surpriză pentru spectatorii 
din Lupeni. Ea a avut o bună legă
tură între compartimente^ vădind o 
mai clară viziune tactică decît ad
versara sa. Prin jocul prudent în a- 
părare, în care a excelat „vete
ranul" Foaie, prin forma bună a 
mijlocașilor care au încurcat ițele 
gazdelor, punînd pe picioare și 
numeroase contraatacuri destul de 
periculoase, cu două extreme ce ău 
atras mereu după ele doi, trei ad
versari, reșițenii au anihilat com
plet jocul — și așa dezlînat — al 
gazdelor.

In legătură cu golul înscris de 
Cărare în minutul 12 și anulat de 
arbitrul de centru Toth Alexandru din 
Oradea iată ce ne-a declarat acesta 
din urmă la sfîrșitul meciului: 
„înainte de marcarea golului, fiind 
pe „fază", am putut observa un 
fault comis asupra portarului reși- 
țean. Cum e și normal, am anulat 
în mod just acest gol, dictînd lo
vitură liberă în favoarea oaspeți
lor".

C. MATEESCU

gat de înaintași, Sabău, presărin- 
du-și toți adversarii pe drum, în
scrie o încercare la colț rămasă 
netransformată. Studenții par mul
țumiți de acest rezultat și permit 
adversarilor să contraatace pericu
los. In urma unui atac al liniei de 
3/4 adverse, metalurgiștii obțin 
o lovitură de pedeapsă de la 
circa 15 m de buturi pe care Cră- 
ciu-nescu o transformă impecabil. 
Se părea că cei ce vor forța jocul 
vor fi metalurgiștii dar, o grăma
dă la centrul terenului și un pla
caj al lui Racoși In butul advers, 
dă posibilitate lui Pop să realizeze 
o nouă încercare, rămasă netrans
formată. Studenții domină în con
tinuare și reușesc să mai înscrie 
încă două încercări, una la centru 
prin Sabău pe care Racoși o trans
formă, și una prin Moișeanu, ne
transformată.

In acest joc s-au remarcat Du
mitrescu și Aripa Iliescu, prin jo
cul sobru prestat, de la învingă
tori, Iancu și Iacob de la învinși. 
Bun arbitrajul prestat de D. Mo- 
uoileaau — București.

A BOJENESCU

Concurs de schi
In ziua de 8 mai a. c. asociația 

Paringul Petroșani a organizat pe 
pîrtia de pe vîrful Paring un reușit 
concurs de schi în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român. Au parti
cipat un număr de 35 sportivi din 
asociațiile din Valea Jiului: Vo
ința Petroșani, Energia Paroșeni. 
Minerul Vulcan, S.S.E. Petroșani. 
Jiul Petrila și din asociația gazdă. 
Timpul frumos, zăpada de primă 
vară excelentă au dat posibilitatea 
desfășurării concursului în condiții 
bune.

Redăm mai jos rezultatele înre 
gistrate: Slalom uriaș seniori: 1 
Acs Alexandru — Voința Petro 
șani; 2. Gerștenbrein Andrei — Vo
ința Petroșani; 3. Jejek Ladislau — 
Paringul Petroșani. Slalom uriaș ju 
niori: (consacrați) 1. Mihuț Vie 
lor — S.S.E. Petroșani; 2. Boda 
Moise — S.S.E. Petroșani; 3. Matyas 
Mihai — Paringul Petroșani. Sla
lom uriaș fete: 1. Kel-ț Lidia — 
Energia Paroșeni. Slalom uriaș co-

„Cupa 8 Mai“ la tir
In cinstea celei de-a 45-a ani

versări a P.C.R., asociația sportivă 
Energia Paroșeni, cu sprijinul Co
misiei orășenești de tir, a organi
zat concursul de tir dotat cu „Cupa 
8 Mai" care s-a desfășurat recent 
pe poligonul din Petroșani.

Cupa a revenit echipei Energia 
Paroșeni care a ocupat locul I la 
toate categoriile de vîrstă și sexe.

H A M » B A L
După un joc de mare luptă, 
Știinta a învins pe Rapid

Meciul de handbal, în vedetă, 
desfășurat duminică la Petroșani, 
dintre Știința și Rapid București, a 
avut darul să ne învioreze după 
partida destul de anostă din des
chidere dintre S.S.E. — Știința Ga
lați. Intîlnirea a avut o alură pa
sionantă, desfășurată sub semnul 
egalității, ținînd încordați pe spec
tatori pînă la fluierul final al ar
bitrului. Și dacă totuși pînă la ur
mă studenții au cîștigat, aceasta 
se datorește plusului de voință și 
mai ales, jocului lor mai calm, mai 
cerebral din ultimele minute de 
joc. Cei care deschid scorul chiar 
in primul minut al partidei sînt 
handbaliștii de Ia Rapid prin Chi- 
ru, un foarte bun coordonator de 
joc. Egalarea survine cîteva mi
nute mai tîrziu cînd. Gruia, se ri
dică foarte frumos peste jucători 
și înscrie spectaculos. Apoi din 
nou rapidiștii iau conducerea și din 
nou sînt egalați de petroșăneni. La

Una caldă, una
Cine și-ar fi putut închipui că 

după victoria obținută cu o săptă- 
mînă în urmă la Constanța, S.S.E.. 
va ceda în fața gălățencelor pe te
ren propriu? Și totuși... Desfășu- 

pil mari: 1. Edelin Francisc — Pa
ringul Petroșani.

La terminarea festivității de în
chidere, în prezența a numeroși 
excursioniști, care au asistat pa 
pîrtia de schi la disputarea probe
lor, s-au distribuit premii in <*- 
biecte la primii trei clasați.

EDELIN FRANCISC 
instructor, secția schi 

a asociației sportive Paringul

In plin concurs de scbL

scorul' de 2—2 studenții iau condu
cerea și nu mai cedează pînă la 
sfîrșitul primei reprize. Scor 7—6 
în favoarea studenților.

Repriza a doua se desfășoară tot 
sub semnul egalității, diferențele 
de scor fiind minime. Rapidul prac
tică un joc în viteză, cu o bună 
circulație a mingii, petroșănenii 
inițiază contraatacuri fulgerătoare. 
In această parte a jocului, petro
șănenii sînt puși o singură dată 
în dificultate,- atunci cînd rapldiș^ 
tii conduc cu 13-—12. Dar cîtevll 
contraatacuri frumos purtate d^ 
Știința, șuturile fulgerătoare ale lui 
Cosma aduc egalitatea și apoi con
ducerea petroșănenllor astfel că 
partida se încheie cu 16—15 pen 
tru ei.

Victoria obținută de studenți, la 
capătul unui joc, în general fru
mos, a fost meritată, la ea adueîn- 
du-și aportul întregul lot de jucă
tori.

rece...
rînd un joc anost, lipsit de nerv, 
cu multe greșeli de apărare și tot 
atîtea pase la întîmplare, S.S.E. 
nici nu putea obține mai mult. In 
schimb jucătoarele de la Știința 
Galați și-au construit mai bine a- 
tacurile, au fost mai calme în a- 
pârare. au luptat mai mult și mai 
decis.

Faptul că jucătoarele gălățene 
conduceau la un moment dat cu 
3—0 și apoi cu 4—1 este edificator. 
Doar de două ori tabela de marcaj 
a arătat egalitate la goluri : 4—4 
in prima repriză si 6—6 in cea de-a 
doua, în rest... Știința a avut în 
permanență conducerea terminînd 
în final cu 7—6.

In jocul de duminică, handbalis
tele de la S.S.E. au făcut multe 
greșeli, nu au fost atente la pase, 
au șutat slab și imprecis și ara
reori și-au creat breșe bune de • 
înscrie. De aceea credem câ e ne
cesar, ca în meciurile viitoare, an
trenorul S.S.E., să pună mai mult 
accent pe calitățile moral-volatSfe 
ale jucătoarelor, pe accelerarea vi
tezei de joc.

C COTOȘPAN



Meditat*

nor fi mă simt ndndru 
ca pot fi martorul ati- 
tor schimbări.

—Primăvara Îmbrățișa 
co fi acum foaia Vale 
a p/tngerii. Copiii iși 
înălțau zmeul pe cîm- 
puf pe care se ridică 
azi cartierul Carpați-, 
amatorii de planorism 
străbateau înaltul ce 
domina lunca Live- 
tenktfui.

Și azi...
Mii de apartamente 

au luat locul terenuri
lor virane fi pășunilor. 
Cămine moderne pen
tru viitorii ingineri ai 
cărbunelui, cluburi, ci
nematografe, casa de 
cultură, complexe co
merciale, cabane în 
plin munte, staționare, 
împodobesc Valea Jiu
lui.

Îmi reazem fruntea 
pe biroul de lucru și 
mă plimb in noaptea 
amintirilor...

Mii și mii de oameni 
au coborlt în adincuri

să ridice la ziuă aurul 
dătător de viață furna
lelor, termocentralelor, 
cailor de ioc... Mii și 
mii de oameni s-au 
înălțat pe schele pen
tru a dura adăposturi 
celor ce luptă In sub
teran, pentru a dărui 
viafă miliardelor de ki
lowați menite să pună 
In mișcare milioane de 
cai putere I

Pățesc cu siială pe 
drumul construit cu 
t rudă șl sudoare „ de 
făuritorii vremurilor 
noi.

Tîrziu în noapte, din
colo de șuier de sirene, 
și șuierul zmeului năz
drăvan al drumului 
de fier al zilelor noas
tre, aud parcă poc
netul armelor acelora 
ce au încercat să în
genuncheze oamenii ce 
luptau cu întunericul. 
Aud freamătul celor 
din „OS" și glasul stins 
al celor din Vulcan, 
Dllja, Lonea. Aud pil ti
sul copiilor și mamelor 
înfometate și simt cum 
mă străbate plnă In 
adincuri revolta a mii 
și mii de oameni din 
abataje.

Recunoștință partidului mult iubit

e
Și deodată, zvon de 

bucurie și slavă se lo
vește de coastele bă- 
trînUor munți. Răsare 
un roșu soare și cioca
ne și seceri se înscriu 
pe drapelul celor obi
diți.

Sculafi voi oropsiți 
ai vie/ii, voi cslnditi 
la toarne, sus I

Răsună Valea din 
plin și se cutremură 
coamele munților. Oa
menii, sfredelitorii pă- 
mintului au răspuns 
chemării partidului spre 
a transforma Valea 
plîngerii Intr-o Vale a 
fericirii I

A fost greu, dur dru
mul I Dar a fost stră
bătut cu elan și dă
ruire.

Azi, cind stau și md 
glndesc la Valea în ca
re am poposii acum 14 
ani, văd și simt din 
plin, roadele dăruirii, 
ale entuziasmului crea
tor de care au lost în 
stare oamenii acestei 
Văi conduși de parti
dul comuniștilor.

Dr. MU>*i Martinovici 

echipă de dansuri, Grupul școlar 
minier din Petroșani care a prezen
tat un original text de brigadă de 
agitație, Grupul școlar minier Lu
peni.

De aprecierea publicului s-au 
bucurat corurile Liceului și Școlii 
profesionale comerciale din Petro
șani. Pe tărîm muzical s-au afirmat 
nume noi de soliști vocali și instru
mentiști, mărind numărul talentelor 
„consacrate" la concursurile cultural- 
artistice din anii precedent!.

Alături de nume bine cunoscute 
ca Nistor Gabriela și Bozero Ste
la de la Liceul Petroșani, în pal
maresul concursului s-au înscris : Bă- 
lănescu Ileana de la Liceul din 
Petrila, Costin Francisc de la Gru
pul școlar minier Petroșani, Deju 
Silvia de la Liceul din Petroșani 
Popa Angela de la Școala profe
sională comercială din Petroșani.

Și dintre recitatori s-au remarcat 
reale talente ca Jiga Elena de la 
Școala profesională comercială din 
Petroșani, Levitky Tamara și Uri- 
țescu Stela de la Liceul din Petro
șani.

DORINA VÎLCEANU
Secretară a Comitetului orășenesc 

LLT.C, Petroșani

Pe urmele anchetelor noastre 
„Aplicarea și extinderea perfforajului umed**

La ancheta „Aplicarea și extin
derea perforajului umed, conduce
rea C.C.V.J. ne comunică următoa
rele :

încă de la sfîrșitul anului 1905, 
conducerea C.C.V.J. șl conducerile 
exploatărilor miniere au acordat o 
atenție deosebită aplicării și extin
derii perforajului umed la lucrările 
în șteril orizontale, cît și preveni
rii pericolului îmbolnăvirilor de 
silicoză a muncitorilor care execută 
lucrări înclinate în steril. Pe baza 
experienței acumulate, s-a stabilit 
ca, la lucrările în steril orizontale, 
să se aplice și să se extindă per- 
forajul umed cu injecție axială la 
toate exploatările miniere pe măsura 
primirii perforatoarelor CP-17, iar 
muncitorii de la lucrările in steril 
înclinate să fie dotați cu măști an- 
tipraf.

Pentru realizarea măsurilor stabi-

500000 km 
pe drum de fier 

(Urmare din pag. l-a)

mai mare cantitate de combustibil 
convențional. Ca răsplată a vred
niciei sale, in primăvară I s-a prins 
de piept cea de-a treia insignă de 
fruntaș. Cu colosul ce poartă seria 
230 013 și pe care-1 dirijează pe rlnd 
mecanicii comuniști Balaș Petru, 
Nicu Dumitru și Revitea Pave! 
s-au economisit în primul trimes
tru 50 tone de combustibil, cantita
te suficientă pentru a remorca 22 
perechi de trenuri pe distanta Pe
troșani — Simeria (Angajamentul 
asumat de brigadă ' in cinstea zilei 
de 8 mai fusese de 40 tone).

L-am vizitat acasă pe tovarășul 
Balaș. Turnusui prevedea că tre
buie să plece cu personalul de ora 
21,10. Am aliat că în casa sa sînt 
doi fruntași: tatăl și fiica, Maria
na, elevă in clasa a 111-a. Trei ani 
de-a rîndul tatăl a venit de la de
pou cu stelufă de fruntaș; in ul
timele două veri Mariana a adus 
cite o diplomă cu mențiunea „pen
tru rezultate deosebite la învățătu
ră și purtare exemplară". In tri
mestrul III, doar la muzică are 9...

...Prin vizorul locomotivei, ochi 
atenți privesc depărtarea. Fochis
tul Ungur Viorel, om calm și a- 
șezat. mai aruncă în cazan cîte o 
lopată de cărbune. Mecanicul Ba
laș verilică starea presiunii, se uită 
de-a lungul liniei și meditează; pro
babil la călătorii plecați spre zeci 
de destinafii cu sute de scopuri. 

llte, în planurile de aprovizionare 
s-a prevăzut dotarea Cu perfora
toare CP-17, măști antipraf etc. De 
asemenea, au fost luate măsuri 
pentru extinderea conductelor de 
apă în subteran și executarea la 
U.R.U.M.P. a pieselor anexe necesa
re pentru perforajul umed.

Ca urmare, în cursul trimestru
lui I I960, exploatările miniere au 
fost dotate cu 127 perforatoare 
CP-17, 650 măști ântipraf tip „Pi
relli" și piesele anexă necesare per
forajului umed.

In urma ăcestbr măsuri, s-a ex
tins perforajul umed la majorita
tea lucrărilor în steril, orizontale, 
în special la exploatările miniere 
Petrila, Lonea și Vulcan.

La E. M. Lupeni s-au obținut re
zultate mai slabe în cursul trimes
trului î în privința extinderii per
forajului umed axial, deoarece s-a 
aplicat în continuare perforajul cu 
injecție laterală (din lipsa perfora
toarelor CP-17) care nu a dat re
zultatele scontate. De asemenea, la 
minele AnlnOasa șl Dîlja nu s-a 
extins în suficientă măsură perfora
jul umed, țot datorită lipsei perfo
ratoarelor CP-17, cît și aprovizionării 
insuficiente cu apă, deficiență care 
persistă și în prezent. In urma pri
mirii celor 127 perforatoare CP-17 
s-a trecut și la E. M. Lupeni la in
troducerea perforajului umed cu in
jecție axială, perforîndu-se în pre-

„Iln obiectiv de importanță majoră 
și un ritm de execuție nesatisfăcător"

Ancheta noastră „Un obiectiv de 
importantă majoră și un ritm de e- 
xecuție nesatisfăcător" — apărui în 
„Steagul roșu" nr. 5112 a reliefat 
deficiențele existente la adînclrea 
puțului auxiliar de la mina Paro- 
șeni, deficiențe care determinau Ob
ținerea unor viteze scăzute de a- 
vansare.

In răspunsul primit din partea 
conducerii E.D.M.N., se. apreciază 
ca juste semnalările critice șl ni se 
comunică măsurile tehnico-organi- 
zatorice aplicate pentru eliminarea 
cauzelor ce au frînat executarea In
tr-un ritm mai rapid a acestui o- 
biectiv de importanță majoră pen
tru deschiderea noii exploatări car
bonifere.

In primul rlnd, s-a executat un 
prag de beton și o canalizare pînă 
la rîul Jiul pentru ca apa ce se 
scoate din puț să nu mai intre din 
nou in puț. S-au remediat defecțiu
nile de la banda transportoare. Din 

zent cu acest sistem la 6 locuri.
Pentru extinderea perforajului 

umed la toate locurile în steril ori
zontale din cadrul exploatărilor mi
niere, în cursul trimestrului II, a- 
cestea vor fi dotate cu încă 300 
perforatoare CP-17 și cu piese ne
cesare ce vor fi confecționate în 
continuare la U.R.U.M.P, Rămîne ca 
nerezolvată In întregime — aprovi
zionarea cu apă potabilă necesară 
perforajului umed a exploatărilor 
miniere Dîlja și Aninoasa, care nu 
mai depinde de C.C.V.J.

Pentru aprovizionarea cu apă a 
minei Dîlja este prevăzută termina
rea castelului de apă din incinta 
principală cu o capacitate de 500 mc 
de la care se va putea racorda o 
conductă de apă pentru lucrările 
apropiate. De asemenea, pentru lu
crările apropiate incintei puțului 
auxiliar nr. 2, este prevăzut ca 
apa să fie furnizată de pîrîul Dîlja 
Mare prin statia de tratare ce se 
va construi în cursul acestui an.

Rămîne ca o sarcină de viitor ca 
atît organele C.C.V.J. cît șl ale ex
ploatărilor miniere, să dovedească o 
preocupare și mai susținută pentru 
aplicarea și extinderea perforajului 
umed. Să se generalizeze experiența 
bună cîștigată de unele colective In 
acest domeniu, să se urmărească 
îndeaproape dotarea locurilor de 
muncă cu cele necesare perforajului 
umed.

cauza emanațiilor puternice de me
tan, în decada a doua a lunii apri
lie nu s-a putut lucra cu pușcare 
în puț. In prezent se întocmește 
programul măsurilor speciale care 
să permită lucrările de pușcare, 
care va fi supus, în zilele urmă
toare, aprobării conducerii ministe
rului. Prin rezolvarea acestei 
probleme, se va putea începe adîn- 
cirea puțului auxiliar în condiții 
optime de securitate.

A fost necesară, de asemenea, o. 
măsură organizatorică radicală și 
anume: înlocuirea brigăzii ce exe
cuta acest puț, care a dovedit de
zinteres și chiar indisciplină, cu o 
altă brigadă, omogenă, cu multă 
voință de lucru, cea condusă de 
minerul Croitoru Nicolae.

Prin măsurile luate, prin urmă
rirea concretă a desfășurării lucră
rilor de către conducerea sectoru
lui minier Paroșeni și conducerea 
E.D.M.N. se va asigura urgentarea 
adlneirii și terminarea puțului.

Anul acesta, concursul cultural- 
artistic al elevilor din licee și școli 
profesionale, desfășurat sub nobila 
devia#' „Prinos de recunoștință și 
dragqsjțe fierbinte partidului mult 
iubit" ș-a înscris printre manifestă
rile festive închinate aniversării a 
45 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român.

Scena Teatrului de stat din Pe
troșani a găzduit duminica trecută, 
formațiile artistice ale școlilor pro
fesionale și liceelor din orașul re
gional Petroșani, iar ospitaliera sală 
de spectacole a devenit neîncăpă
toare pentru publicul cald și recep
tiv, înrudit ca vîrstă, preocupări și 
năzuințe cu cei Ce aduceau pe sc£- 
nă talent și dăruire.

Montajele literar-muzicale, pre
zentate în programele formațiilor ar
tistice pline de o vibrantă poezie, 
au vorbit despre izbînzile poporului 
nostru — chezășie a viitorului ce 
se profilează falnic — despre mun
că, și au închinat un imn de slavă 
Stegarului minunatelor fapte:

„Și alături se ridică oameni noi 
Căci creștem liberi

pe întinsul țării 
Necunoscind nici grijă

nici nevoi, 
u liber dăm și muncii

și visării".
S-a revărsat în toată sala toren

tul vocilor clocotind de însuflețire, 
al vocilor cristaline ale celor năs- 
cuți în zodia luminii, trimițînd glas 
în al mulțimii cînt avîntat.

La această competiție sărbătoreas
că, a celor ce din primăvara vieții 
zîmbesc prezentei primăveri, s-au 
afirmat formațiile cele mai bine 
pregătite și s-au detașat reale talen
te prefigurînd continua dezvoltare 
a mișcării artistice de amatori din 
țara noastră.

Străduința, dragostea care a în
soțit munca de pregătire, căutările 
și-au arătat roadele acolo unde 
talantul a mers mină în mînă cu 
perseverența. Conținutul programe
lor a vădit exigență din partea ce
lor ce i-au îndrumat pe tinerii con- 
curenți, în majoritatea cazurilor si- 
tuîndu-se la înălțimea scontată. Li
ceul din Vulcan, întrunind sufragiul 
unanim al juriului și al sălii, a de
venit am putea spune „laureatul" 
actualului concurs, plasîndu-se pe 
primul loc cu montajul literar, corul 
și echipa de dansuri. Acest rezul
tat grăiește de lâ sine felul cum s-a 
muncit în această școală, despre se
riozitatea, conștiinciozitatea și ela
nul cu care elevii au întîmpinat 
acest „Mai" al sărbătorilor.

In minoritate au fost cei ce âu 
participat doar numeric la acest 
concurs. Liceul din Petrila a mini
malizat anul acesta importanța con
cursului, mulțumindu-se să facă 
doar act de prezență, manifestind ne
păsare și superficialitate în întocmi
rea programului.

Dintre școlile participante s-au e- 
vidențiat : Liceul din Uricani cu un 
tamos montaj literar și o bună

€. €. V. J. Petroșani
Recrutează muncitori pentru cursurile 

de calificare în meseria de mecanic loco- 
țnotivâ C. F. R.

Condiții do admitere:

— Școala profesionali și stagiu de:
— 1 an ca lăcătuș în depou și
— 1 an ca fochist pe locomotivă
Sollcitantil se vor adresa serviciului perso

nal din C.C.V.J. str. 23 August nr. 2.

CONSUMATORI!
In magazinele O. L. Alimentara 

g Ași ți în permanențA un bogat sorti
ment de produse zaharoase :

ȘERBET de cacao, lămlie, portocale, vanilie, zahăr are 
BISCUIȚI Bega, eftro, extra, victoria, cu cacao

V

CARAMELE cu lapte, cu cacao, cu fructe, drageuri 
CIOCOLATA cu vanilie, moca, amăruie, extra fină, menaj 

RAHAT cu alune, cu nucă, cu fructe, bomboane

T. A. P. L. Petroșani 
anunță publicul

câ prepara în laboratoarele sale 
de cofetărie-patiserie

din orașele Petroșani, Lupeni, Vulcan 

O gamă variată de prăjituri, for
te, fursecuri și cozonaci pentru toa
te ocaziile.

Comandați la laboratoarele sau cofetâriile 
T.A.P.L. preparatele de cofetârie-patiserie de care 
aveți nevoie, r

I.C.R.A. Petroșani
Angajează

Planificator principal transport 
cu salariu de 1025 —1175 lei.



HW „Răscoala" primit
cu viu interes la Cannes

PAHS I. — Corespondentul 
Agerpres, AL Gheorghiu, tranș
ante : La Palatul Festivităților a 
avat ioc prezentarea oficială 
a fîlmnhiî „Răscoala", cu care 
■Mânia participă Ia ediția ju- 
MKan a Festivalului interna' 
fțsea! al filmului de la Cannes, 
filmai românesc s-a bucurat 
de o primire călduroasă, stîr- 
âad mult interes.

După spectacol, numeroase 
personalități ale cinematogra
fiei franceze și străine s-au 
întreținut cu membrii delega
tei române, făcind aprecieri 
pozitive asupra filmului. DI. 
Andre Hollaux, director gene
ral al Ceptruiui Național al ci
nematografiei franceze, a pre
zentat felicitări cordiale dele
gației noastre pentru selecțio
narea filmului în competiție.

Prina centrală atomică 
lin R. D. Germană 
intrată în funcțiune

BERLIN 9 (Agerpres). — Zilele a 
cestea la Rheinsberg, lingă Berlin, 
a intrat în funcțiune prima cen
trală atomică din Republica Demo
crată Germană. Centrala este dota
tă cu un reactor cu apă sub pre
siune, care acționează pe bază de 
uraniu ușor îmbogățit. Energia elec
trică produsă de această centrală 
poate satisface necesitățile unui 
oraș cu 600 000 locuitori.

Invătăniîntul super or 
iugoslav

BELGRAD 9 (Agerpres). — Intr-un 
articol despre dezvoltarea Jnvață- 
mîntului superior în perioada post
belică, revista „Review" scrie, că în 
prezent în cele 263 de facultăți ale 
Universităților iugoslave și celelalte 
instituții similare de învșțămînt su
perior studiază aproximativ 170 000 
de studenți.

In anul 1965 instituțiile de învă- 
țămînt superior din Iugoslavia au 
fost absolvite de un număr de
26 763 studenți.

Iugoslavia se află pe locul patru 
în lume în ceea ce privește numă
rul de studenți raportat la numă
rul total al populației.

Undeva în Londra
O subită criză de dis

creție bîntuie la Londra. 
Un întreg arsenal al di
simulării a fost pus în 
funcțiune pentru a-i in
duce în eroare pe acei 
care ar dori să afle cîte 
ceva despre convorbirile 
preliminare anglo-rhode- 
siene. Cei trei emisari 
ai regimului rasist de Ia 
Salisbury au fost trans
portați pe furiș de la 
aeroport la unul din ho
telurile londoneze, con
semnați în camere se
crete și înregistrați sub 
nume de împrumut. Luni 
dimineața ei au fost îm
barcați în automobile 
speciale și duși ,>undeva 
în Londra", unde i-au 
tntîlnit pentru prima 
dată pe cei doi repre
zentanți britanici cu ca
re se vor afunda în com
plicatul hățiș de aspecte 
al crizei rhodesiene.

Nimeni n-a fost încă 
în stare să dea o expli
cație plauzibilă acestei 
curioase demonstrații de 
discreție. Cu atît mai 
mult, cu cit secrete ră- 
min doar locul și calen
darul precis al convor

Scriitorul Jean Giono a apre
ciat robustețea, sobrietatea și 
autenticitatea filmului româ
nesc, subliniind calitățile de 
umanism și expresia artistică.

Regizorul și actorul Peter 
Ustinov a ținut să exprime re
gizorului Mircea Mureșan sa
tisfacția sa pentru modul cum 
este abordată cartea lui Re- 
breanu, a cărei traducere se 
bucură de succes în Anglia, 
precum și pentru imaginea fil
mului și jocul actorilor.

Roger Weil-Lorac, delegatul 
general al Federației camere
lor sindicale din industriile 
tehnice de Cinema din Franța, 
și-a exprimat admirația pentru 
condițiile tehnico-artistice în 
care s-a prezentat și anul a- 
cesta filmul românesc Ia 
Cannes.

Rezoluțiile Congresului
Internaționalei

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — Lu
crările celui de-al 10-lea Congres al 
Internaționalei Socialiste s-au în
cheiat duminică. In rezoluția cu pri
vire la situația internațională se 
exprimă sprijin pentru Organizația 
Națiunilor Unite și, în acest sens, 
Congresul „cheamă toate partidele 
social-democrate să se pronunțe 
pentru restabilirea drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chi
neze la O.N.U.". Rezoluția exprimă, 
de asemenea, îngrijorarea față de 
primejdia pe care o implică războ
iul agresiv din Vietnam pentru 
pacea mondială și se pronunță pen
tru încetarea imediată a raidurilor 
aeriene împotriva R. D. Vietnam. 
Se exprimă totodată sprijin pentru 
realizarea unor acorduri parțiale de 
dezarmare. Participanții la Congres 
nu au renunțat, însă, nici de aceas
tă dată de a însera în rezoluția 
lor unele aprecieri calomnioase la 
adresa țărilor socialiste.

Congresul a, mai adoptat un nu
măr de alte rezoluții cu privire la 
problemele specifice ale anumitor 
regiuni ale lumii. Intr-una din a- 
ceste rezoluții se examinează situa
ția din America Latină, țările aces
tui continent fiind chemate să se 
elibereze de „dominația distrugă
toare a merilor societăți capitaliste 
străine". Totodată, însă, rezoluția 
exprimă dezaprobarea față de con-

birilor, nicidecum conți
nutul lor, ușor de pre
supus. Ne aflăm, precum 
însăși oficialitățile en
gleze o afirmă, în fata 
unei tentative de a găsi 
bazele unei soluții a pro
blemei rhodesiene prin- 
tr-o înțelegere între Lon
dra și Salisbury, ceea 
ce presupune o recu
noaștere, deocamdată de

bele părți se mențin pe 
pozițiile lor inițiale în 
problemele de fond. Ra
siștii nu au deloc inten
ția de a accepta accesul 
populației africane spre 
putere, în timp ce gu
vernul britanic, nevoit 
să se preocupe de rela
țiile sale viitoare cu ță
rile africane și de situa
ția din Commonwealth.

iul zilei

facto, și probabil apoi
de jure, a regimului ra
sist. Nu există nici o în
doială că o asemenea 
înțelegere nu poate fi 
decît în detrimentul 
populației africane care 
compune imensa majori
tate a locuitorilor țării.

Cei mai mulți obser
vatori britanici sînt de 
părere că există puține 
șanse de a se degaja în 
curind o bază de acord. 
Această părere are anu
mite temeiuri, în sensul 
că pentru moment am

nu poate să renunțe in 
mod fățiș la angajamen
tul pe care și l-a asu
mat de a urmări un pro
gres treptat spre partici
parea majorității popu
lației la conducerea sta
tului. Totuși, ultima 
schimbare intervenită în 
politica britanică față de 
Rhodesia, pe care în
suși Smith a denumit-o 
„o cotitură dramatică', 
indică. faptul că prezice
rile comentatorilor bri
tanici nu trebuie luate 
la modul absolut.

In orice caz, de la de-

€ <» m e n t a r

Vizita delegației
de partid și guvernamentale române 
in R. D. Vietnam

HANOI 9 (Agerpres). — Trimisul 
special, Al. Cîmpeanu, transmite: 
Luni dimineață la Hanoi au conti- 
nuat convorbirile dintre delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România și de
legația Partidului Celor ce muncesc 
din Vietnam și a guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam.

După-amiază, oaspeții au vizitat 
o unitate antiaeriană dintr-o subur
bie a Hanoiului. Delegația a fost 
însoțită de general locotenent Van 
Tien Dung, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Celor ce muncesc din Vietnam, șe 
ful statului major al Armatei popu
lare vietnameze, Hoang Van Tien 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, colonel Dang Tu, comisar 
al comandamentului apărării anti-

Socialiste
ferința tricontinentală de Ia Havana 
și influența sa îir America Latină.

La cererea reprezentanților Par
tidului laburist britanic, participan
ții la Congres au refuzat să la în 
discuție problema rhodesiană, situa
ția din Africa fiind obiectul unor 
aprecieri generale. De altfel. Con
gresul a recurs la un tratament 
discriminatoriu față de observatorii 
africani invitați să asiste la lucră
rile sale. „Cuvîntările despre fra
ternitate și egalitate, constată agen
ția Associated Press, au căpătat ac
cente ironice în fața protestelor ob
servatorilor africani împotriva tra
tamentului ce Ii s-a rezervat". Di
feritele delegații de observatori au 
publicat declarații, în care se ridi
cau în mod energic împotriva în
cercărilor de a-i tine la periferia 
lucrărilor Congresului și de a nu li 
se da posibilitatea de a-și expune 
punctele de vedere în ședințele pu
blice.

Al Vl-lea Congres 
din R. P. Bulgaria

SOFIA 9 (Agerpres). — La 9 mai 
s-a deschis la Sofia cel de-al Vl-lea 
Congres al Sindicatelor din R. P. 
Bulgaria, la care participă peste 
1 100 de delegați. La Congres par- 

clânșarea crizei elemen
tele problemei au sufe
rit o serie de modificări 
și aceasta este exact nu 
numai cu referire la po
ziția britanică, dar și în 
ce privește situația efec
tivă din Rhodesia. Ști
rile privitoare la acțiuni 
de luptă ale unor deta
șamente de patrioți afri
cani, chiar dacă ele sînt 
sporadice, sînt de natu
ră să introducă un plus 
de stringență în convor
birile de la Londra. Fap
tul distruge mitul pasi
vității populației africa
ne, pe care batea intens 
monedă regimul de la 
Salisbury.

...Undeva în Londra 
rasiștii rhodesienî și gu
vernul britanic s-au re- 
oăsit în jurul aceleiași 
mese. Cine mai poate 
nega temeinicia suspi
ciunii opiniei publice a- 
fricane. și internaționale 
față de scopurile reale 
ale politicii britanice in 
problema rhodesiană?

N. RATES 

aeriene și aviației al Republicii De
mocrate Vietnam, Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam în Bucu
rești.

La sosire, solii poporului român 
au fost călduros salutați de ostașii 
și ofițerii unității. Comandantul 
unității a adresat vii mulțumiri po
porului român pentru ' sprijinul și 
ajutorul acordat luptei poporului 
vietnamez. Unitatea a demonstrat 
apoi un exercițiu de luptă.

General-colonel Ion Ioniță, mem
bru al CC. al P.C.R., adjunct al 
ministrului forțelor armate, felicitînd 
pe ostași și ofițeri, le-a urat suc
ces deplin în înfăptuirea înaltei mi
siuni pe care le-a încredințat-o pa
tria — de a apăra cerul capitalei 
R. D. Vietnam de incursiunile a- 
vioanelor dușmane.

Oaspeții au oferit daruri pentru 
clubul unității.

In cursul vizitei, tovarășul Emil 
Bodnăraș a adresat ostașilor și o- 
fițerilor un cuvînt de salut și feli
citări.

Peste 5000 ile aeieiiie 
nnenim murise In Vletnara

HANOI 9 (Agerpres). — După 
cnm anunță agenția V.N.A., uni
tăți ale armatei noro-vmnamMr 
dobofît la 8 mai șase avioane ame
ricane care au violat spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, bombardînd mai 
multe localități din provinciile 
Ouang Ninh, Bak-Thai și Lang- 
Shon.

Numărul total al avioanelor ame
ricane doborîte deasupra Vietnamu
lui de nord este d? 1 034.

★
HANOI 9 (Agerpres). — Ziarul 

nord-victnamez „Nhan Can" relatea
ză că de la începutul anului unită
țile armatei de eliberare și partiza
nii din Vietnamul de sud au dis
trus 1 100 avioane americane de di
ferite tipuri. In 5 ani de război, a- 
viația americană a pierdut în Viet
namul de sud 4 000 avioane, o par
te din ele doborîte în aer, iar restul 
nimicite pe aeroporturi.

al Sindicatelor

ticipă Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și alți ■ conducători de 
partid și de stat, activiști sindicali, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă.

La lucrările Congresului asistă de
legații din 42 de țări. Din Republica 
Socialistă România participă o de
legație a Consiliului Central al Sin
dicatelor, condusă de Gheorghe Pe
trescu, secretar al C.C.S.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Con
gresul a fost salutat de Boris Vel- 
cev, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P. C. Bulgar.

Raportul la Congres a fost pre
zentat de Stoian Ghiurov, președin 
tele Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Bulgaria;

Televiziune în
PRAGA 9 (Agerpres). — La în

ceputul anului curent, Eduard Hof
fmann, directorul televiziunii din 
R. S. Cehoslovacă, a comunicat pen
tru prima oară că în Cehoslovacia 
se elaborează un sistem de televi
ziune în relief. Intre timp s-au ob
ținut și primele rezultate practice 
la Festivalul Internațional de la 
Praga, unde a avut Ioc de curind 
prezentarea „stereoviziunii". Deși 

I rezultatele nu sînt încă pe deplin 
satisfăcătoare, ele deschid noi per
spective televiziunii.

Principiul televiziunii în relief se 
bazează pe o invenție a fototehni-

11 8. P. [ftiBBZă 
a tut rtettnfi ii incti 
o mplizle imitai

PEKIN 9 (Agerpres). — 'Agenția 
China Nouă transmite că la 9 mai 
în R. P. Chineză a fost efectuată 
cu succes o explozie termonucleară.

In comunicatul oficial dat publi
cității cu acest prilej se subliniază 
că guvernul R. P. Chineze „declară 
încă o dată, în mod solemn, că 
niciodată și în nici un fel de cir
cumstanțe R. P. Chineză nu va fa
ce prima uz de arma nucleară. Po
porul chinez speră sincer că nici
odată nu va avea loc un război 
nuclear. Sîntem convinși, se arată 
în comunicat, că un război nuclear 
poate fi prevenit cu condiția ca 
toate popoarele și țările iubitoare 
de pace să acționeze împreună și 
să lupte cu perseverență" pentru a- 
cest scop. Ca și în trecut, poporul 
și guvernul chinez „vor continua 
să lupte împreună cu toate țările 
și popoarele iubitoare de pace 
pentru telul nobil al distrugerii to
tale și interzicerii complete a ar
melor nucleare".

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez și Consiliul de 
Stat au adresat felicitări muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor, oa
menilor de știință, comandanților 
militari și întregului personal care 
și-au adus contribuția la rt area 
exploziei termonucleare. £.

Sărbătorirea eliberării 
Cehoslovaciei

PRAGA 9. — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Liță, transmite: Po
porul cehoslovac a sărbătorit la 9 
mai cea de-a 21-a aniversare a e- 
liberării tării de sub jugul fascist 
Cu acest prilej, la Praga a avui 
loc parada militară a unităților ar
matei- populare și miliției populare 
cehoslovace. La tribuna oficială din 
Piața Letna au luat loc conducători 
de partid și de stat ai R. S. Ceho
slovace. Erau prezenți, de aseme
nea, reprezentanți ai oamenilor 
muncii, fruntași în producție, șefi 
și membri ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Praga. Generalul de 
armată B. Lomsky, ministrul Apără
rii Naționale al R. S. Cehoslovace, 
a primit raportul de la comandantul 
parăzii și a trecut în revistă tru
pele.

A luat apoi cuvintul A. NovoVj. 
prim-secretar al C.C. al P.C. ■* a 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

Consfătuirea Comitetului 
consultativ japono-american 
pentru Okinawa

TOKIO 9 (Agerpres). — Luni a 
început la Tokio o consfătuire a Co
mitetului consultativ japono-ameri
can pentru Okinawa. La cererea 
Japoniei, în cadrul actualei con
sfătuiri vor fi discutate, printre al
tele, probleme privind arborarea 
steagului japonez pe vasele ce plea
că din Okinawa peste hotare, ex
tinderea drepturilor administrației 
japoneze și asupra populației din 
Okinawa și recunoașterea cetățeniei 
japoneze poporului acestor insule.

relief
danului ceh Wladimir Novotny. Un 
film special proiectează două ima
gini ușor deplasate pe un ecran, 
care este împărțit în dungi orizon
tale. Spectatorul este prevăzut cu 
ochelari, care recompun cele două 
imagini și provoacă o impresie op
tică spațială, asemănătoare celei 
provocate la cinematograf de apara
tul de proiecție a unui film în re
lief.

Ochelarii nefiind însă omori, 
tehnicienii cehi' lucrează în prezent 
la rezolvarea acestei problme prin 
elaborarea unui procedeu fără oche
lari.
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