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Primirea de către tovarășul

de activiști ai Partidului
Comunist din Cehoslovacia

Munca de partid Cu toată împotrivirea iernii

pe coordonatele
majore ale activi
tatii economice

Andrei COLDA

secretar al Comitetului de partid al minei Lonea

In vederea crederii continue a 
eficienței economice — deziderat 
primordial pus de partid in fata 
tuturor unităților — este necesar a 
se acționa în mod sistematic asupra 
principalilor factori de influență: 
ritmicitatea realizării planului de pro
ducție. calitatea producției, crește
rea productivității muncii și utiliza
rea raționa i a efectivelor, reducerea 
continuă a consumurilor specifice de 
materiale și energie, folosirea efioi- 
entă a mijloacelor fixe și Înlăturarea 
cheltuielilor neproductive.

In lumina documentelor Congre
sului al IX-iea al P.C.R. comitetul 
de partid al E.M. Lonea s-a străduit 
să mobilizeze organizațiile de partid, 
de sindical și U.T.C., conducerea 
minei să pună în centrul preocupări
lor lor mobilizarea colectivului ex
ploatării la valorificarea superioară 
a tuturor rezervelor interne în vede
rea atingerii scopului primordial 
—creșterea eficienței activității eco
nomice.

In ședințele de lucru și în .plena
rele comitetului de partid, s-au dez
bătut probleme privind modul in 
care conducerea E.M. Lonea se pre
ocupa de crearea capacităților de 
producție menite să asigure realiza
rea sarcinilor de plan in mod ritmic, 
precum și de aplicarea în viată a 
Holhrîrii C.C. al P.C.R. și a Consi
liului de Miniștri cu privire la res
pectarea programului de lucru și 
întărirea disciplinei în producție. Con
ducerea minei și conducerile sectoa
relor au fost îndrumate să întoc
mească planuri de măsuri tehnico-or- 
gaaizatorice, să orienteze activitatea 
colectivelor de organizare științifică a 
producției și a muncii spre studii 
și soluții a căror aplicare a dus la 
realizarea sarcinilor de plan pe pri
mele două luni ale anului.

Dar. deși planul pe exploatare a 
fost depășit, am avut și sectoare 
rămase in urmă — chiar din prima 
tună a anului. Așa a fost situația 
sectorului IV. Rămînerea sub plan 
a acestui sector a fost determinată în 
marr- măsură pe lingă greutățile 
întirapinate și de slaba organizare a 
producției. Din această cauză. în 
repetate rînduri, brigăzile au fost 
Insuficient aprovizionate, nu s-au 
asigurat condiții corespunzătoare de 
muncă la toate fronturile de lucru 
și o alimentare cu aer comprimat la 
nivelul cerințelor. Din această cauză, 
în luna ianuarie, din 11 brigăzi. 5 
au rămas sub plan. De asemenea, la 
nerealiz-area sarcinilor de plan la 
acest sector au contribuit și unele 
avarii, acestea dovedind o urmărire 
insuficientă a efectuării reviziilor și 
reparațiilor la utilaje și instalații 
eleclro-mecanice* și chiar a executării 
unor lucrări miniere, cum a fost 

la abatajul 
Aceste defi- 
bună parte 

politică mai

lucrări miniere, i 
cazul preabatajului de 
frontal din blocul IlI/e. 
cionte s-ar fi putut în 
înlătura printr-o muncă 
susținută din partea organizațiilor de 
bază din cadrul acestui sector.

ACȚIUNEA DE BUNA GOSPODĂRIRE 
A LOCALITĂȚILOR VĂII JIULUI 

A FOST DECLANȘATĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a 
primit luni 31 martie a. c. delegația 
de activiști ai Comisiei Centrale de 
Control șl Revizie a Partidului Co
munist din Cehoslovacia, condusă de 
tovarășul Milos Jakes, președintele 

al 
de

Comisiei, care la Invitația C.C. 
P.C.R. face o vizită de schimb 
experiență In țara noastră.

I,a primire au participat tovarășii

Dumitru Collu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Central 
de Partid, loan Gluvacov, membru al 
C.C. al P.C.R., membru al Colegiu
lui Central de Partid, Nicolae Iones- 
cu, adjunct de șei de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Karel Kurka, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

ne-au spus participant)!

VREMEA
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C. VASILE
corespondent

să înceapă campania 
a llorilor și pomilor.

în zilele care urmează deoarece ză
pada, cum a venit, așa pleacă.

Și totuși, cu toată zăpada 
sigur, gospodarii n-au „capitulat",

Iori temperatura aerului la 
Petroșani, a oscilat între minus 
2 grade și plus 5 grade, iar 
Paring intre minus 7 grade 
minus 4 grade.Și un ultim popas la Uricani. Aici 

răutatea zăpezii a făcut casă bună 
cu neputința sectorului I.G.C. de a 
sprijini acțiunea dorită de consiliul 
popular orășenesc.

nimic...

Vale, cu credlnfa că,

Excursii școlare

activitateaNoi Jaloane în
științificaac organizare

producției șl a muncii

deosebit de utilă în 
îmbunătățirii aprovi- 

și deservirii consuma-

Incinta modernă a minei Paroșeni s-a îmbogățit cu o construcție durabilă, armonioasă, podul 
rulant de beton armat.

Primăvara, după ce ne-a momit cu soare șl cu ghiocei și a încălzit în Jocul ci sufletul rece și oste
nit de iarnă al pămînlului dintre cele două Jlurl, pe nepusă masă, s-a făcut nevăzută. Furioasă, larra a 
răbufnit din nou, purtată pe bra/e de nori și zăpadă, neputincioasă de a mai călca singură peste cimpil șl 
mun|i. Și., forfota de duminică, pusă la cale cu migală și dn-irtă de Irumos de căi-e harnicii gospodari ai 
orașelor din municipiul nostru, a rămas ascunsă dincblo de ferestrele miilor de apartamente privind cu 
necaz la ceea ce s-ar fi putut face, la ceea ce'trebuie făcut, dacă n-ar 11 fost acea împotrivire răutăcioasă 
a iernii. Spunem aceasta deoarece alaltăieri in întreaga Vale a Jiului trebuia 
de infrumusc/are a orașelor, de înnoire a împrejurimii fiecărui bloc, de înmulțire 
Dar... de n-ar fi fost ninsoarea de sîmbălă și duminică, totul ar li mers strună.

care cădea, ne-am încumetai să dăm o raită prin
pe de-a-nlrcgul în Jafa provocării acestei schimbări de vreme.

INMMIj
Pentru buna 
aprovizionare 
și deservire

Comitetul de partid a îndrumat 
organizațiile de bază și conducerile 
telmico-admiiustrative să ia măsurile 
necesare pentru completarea, reorga
nizarea, dotarea, precum și îmbună
tățirea aprovizionării brigăzilor, iar, 
ca rezultat, în luna februarie planul 
a fost realizat de către colectivul 
sectorului.

Buna desfășurare a procesului de 
producție este condiționată în mare 
măsură de modul cum sînt exploa-. 
tate, revizuite și întreținute utilajele 
și instalațiile eleclro-mecanice. In 
acest scop, comitetul de partid a 
analizat modul în care membrii de 
partid și ceilalți salariati din cadrul 
sectorului electro-mecanic își duc la 
îndeplinire sarcinile ce le revin. In 
urma analizei făcute, au fost consta
tate o seamă de lipsuri ca: slaba 
preocupare pentru încadrarea in 
planul consumului de energie elec
trică, neglijente in reviziile preventive. 
In urma acestei analize, au fost date 
indicații ca echipele de întreținere 
și revizii să-și -coordoneze in așa fel 
munca, incit intervențiile de lichidare 
a avariilor să se transforme în inter
venții preventive, de schimbare a 
utilajului respectiv sau punerea lui 
în ordine. O preocupare de seamă

a

Primul popas, la Vulcan. Pe strada 
principală a orașului, îmbrobodită 
de zăpadă, nu zărim nimic deose
bit. La consiliul popular orășenesc 
îl întîlnim pe tovarășul Vasile Be- 
teringhe, vicepreședintele consiliului. 
Cerem cîteva relații. Supărat pe 
vreme, dar amabil cu noi, în cîteva 
cuvinte vicepreședintele ne pune la 
curent. Aflăm că, bizuindu-se pe 
un timp frumos, consiliul popular 
a conceput un plan de acțiune care, 
adus la cunoștința cetățenilor, a 
fost îmbrățișat cu căldură. Dar... 
a-nceput să ningă șl...

„Ca să nu pierdem ocazia, ne-a 
spus interlocutorul, am mobilizat 
vreo 15 basculante de la I.P.S.P. — 
ajutorul deputatului Ion Suvaina a 
fost deosebit de prețios — șl 
I.R.T.A., cu care am început să 
transportăm zgură pentru amenaja
rea viitorului teren de sport al li
ceului din oraș. Decît să nu facem 
nimic...".

Către sfîrșitul vizitei, la întoar
cere, am aflat că s-au transportat 
peste 30 de mașini de zgură. Tn a- 
celași timp, două mașini au trans
portai cenușa dintre blocurile car
tierului Coșbuc, pregătindu-se astfel 
terenul pentru flori.

început bun—zicem noi —fată 
de condițiile meteorologice, dar ca
re va trebui continuat cu intensitate

Mai frumos ca 
nicicînd altădată

’29" — 
discuție.

Șl din spusele lor, nu putem trage 
decit o concluzie și anume că, în- 
tr-adevăr, orașul Lupeni va fi ca 
nicicînd altădată. Minerii do aici 
au rostit întotdeauna vorbe 
mei.

Convorbire cu tov. ing. CORNEL BURLEC, di
rectorul cabinetului municipal de organizare

științifică a producției și a muncii.

întors recent de la Brașov, 
unde a participat la o consfă
tuire pe țară, privind organi
zarea științifică producției 
și a muncii, tov. ing. Comei 
Burlec, direotorul cabinetului 
municipal de organizare știin
țifică a producției și a muncii 
ne-a făcut o vizită la redacție. 
Prof ițind de acest prilej l-am 
invitat să ne relateze citeva 
din problemele mai importan
te oare s-au discutat la această 
consfătuire, invitație la care

a-i] a răspuns cu multă 
litale.

ÎNTREBARE: Care a fost scopul 
organizării consfătuirii amintite ?

RĂSPUNS: In perioada 13—15 
martie 1969 a fost organizată o con
sfătuire pe țară a cabinetelor pen
tru probleme de organizare științi
fică a producției și a muncii. Con
sfătuirea a avut caracter de schimb 
de experiență cu scopul de a re
liefa cele mai importante realizări 
ale cabinetelor, măsura în care a- 
cestea an fost sprijinite pe plan lo-

La Lupeni, zăpada ceva mai mare 
și necazul, bineînțeles, și mai vădit. 
N-a chemat oare' Consiliul popular 
orășenesc de aici, celelalte consilii 
populare din Valea Jiului Ia între
cere pentru cel mai frumos oraș î

„Din toată organizarea, ne-am a- 
les cu prea puțin, ne mărturisește 
tovarășul Victor Brașoveanu, vice
președintele consiliului orășenesc. 
Să facem lotuși ceva, am mobilizat 
vreo 40 de oameni și 7 mașini pen
tru a transporta cenușa și molozul 
din cartierele Lopștein, Central, Ște
fan și Blocuri. Dar de mîine începem 
și cu Spatiile verzi, cu parcul, cu 
florile "Și pomii, că doar n-o să tină 
zăpada asta cît o iarnă".

Deci, și la Lupeni optimism care, 
credem, va fi materializat în zilele 
care urmează.

De altfel, la Lupeni, după cîte am 
aflat, intențiile sînt, mai mult ca 
oricînd, lăudabila Curățatul pomi
lor, repararea băncilor, amenajarea 
aleilor, plantarea de arbori și flori 
sînt doar citeva aspecte ale acțiunii 
de înfrumusețare a orașului.

„Lupeniul va arăta în vara aceasta 
cum n-a fost niciodată, doar se îm
plinesc 40 de ani de la greva din

Un S.O.S. zadarnic

Din inițiativa Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, în loca
litățile Văii Jiului au loc în- 
tîlniri intre consumatori, echi
pe de control obștesc și gestio
nari, la care participă și repre
zentanți din partea conducerii 
T.A.P.I O.C.L. și C.L.F.

Iii ziua de 28 martie, loca
litatea Lonea a găzduit o con
sfătuire 
vederea 
zionări* 
torilor.

La 2 aprilie se va organiza o 
întîlnire asemănătoare la Petri- 
la, urmind ca în viitorul apro
piat și celelalte localități din 
Valea Jiului să scrie în agen
da lor asemenea consfătuiri.

lei de primăvară, au avut loc 
mai multe excursii.

Elevii clasei a lV-a B de la 
Școala generală nr. 5 Petroșani 
au vizitat Sibiul in timp ce 38 
de elevi de la Liceul din Uii- 
cani au făcut o interesantă e:« 
cursie prin județ, iar cei ai 
Școlii generale nr. 1 Pelrila au 
vizitat Moldova, oprindu-se la 
Iași, Suceava, Pulna. Sucevița. 
Tg. Neamț. Piatra Neamț. B'caz 
apoi Sovata și Tg. Mureș.

Miine, 34 de elevi ai Gru
pului școlar minier din Petro 
șani vor pleca intr-o excursie 
prin tară, urmind să viziteze 
localitățile Sibiu, Brașov, Bucu
rești, Craiova, Turnu Severin 
T-Ierculane. Caransebeș.

In cadrul programului vacan-

PENTRU URMĂTOARELE
DE ORE: Vremea se menține 
instabilă, cu cer variabil, mai 
mult acoperit. Se vor semnala 
precipitații slabe sub formă de 
lapoviță și ninsoare.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

cal să-și atingă obiectivele propuse. 
A fost analizat de asemenea, modul 
în care comitetele do direcție ale 
cabinetelor, prin- membrii acestora, 
au reușit să răspîndească în cercuri 
din ce în ce mai largi cunoștințele 
despre știința organizării. Consfătui
rea a fost organizată de către colec
tivul care coordonează pe tară acti
vitatea cabinetelor, in colaborare cu 
cabinetul județean Brașov pentru 
probleme de organizare științifică a 
producției și a muncii:

tn
FOTBAL
• Achim și Sandu — sem

natarii victoriei Jiului
9 Ce declară arbitrul Gr. 

Bîrsan ?
• Primăvara înfloresc... 

nervii (spectatorii Jiu
lui în ofsaid!) 
„Băieți’" lui Irimie au 
învins la scor

• Lupenenii nu-și confir
mă... locul

• Clasamentul campiona
tului județean

ÎNTREBARE: Ce probleme mai de 
seamă s-au discutat cu acest prilej ?

RĂSPUNS: Au fost prezentate 
două referate de către cabinetul din 
Brașov: „Cu privire la întreaga ac
tivitate a cabinetului și rezultatele 
obținute” și „Un studiu elaborat de 
salariații permanenti ai cabinetului". 
S-au prezentat un număr de cinci 
referate de către celelalte cabinete 
din țară și anume despre „Colabo
rarea cu cadrele din învălămînlul 
superior și institutele de speciali
tate" (Cluj); „Aotivitătile pe specific 
de ramură, care au contribuit la ob
ținerea unor rezultate pozitive" (Bi
hor); „Metodele de colaborare folosite 
cu întreprinderile din județ" (Dolj); 
„Răspîndirea cunoștințelor de orga
nizare în școli" (Petroșani),- „Pro
grame de perfecționare pe grupe de 
studiu" (București), 
nizare științifică a 
muncii de la uzina 
șov a prezentat un 
„Studiul privind organizarea trans
portului inlcroperalionar.

Am asistat, la Cîmpu lui Neag, la 
un spectacol muzical-coregrafic, în 
general plăcut. Varietatea numerelor 
prezentate de formațiile artistice ale 
căminului cultural din localitate, ți
nuta scenică îngrijită a artiștilor 
amatori, ambianța generală și 
buna organizare — totul a condus 
înspre un spectacol recreativ, care 
a făcut să strălucească un reviriment 
început tumultuos la acest așezămînt 
de cultură. Există aici, la Cîmpu lui 
Neag, un grup de tineri inimoși, 
iubitori de- frumos, care, sub îndru
marea directorului Constantin Găină, 
au pornit cu succes, la valorificarea 
frumosului lor folclor muzical.

Taraful, sub conducerea lui Aristică 
Goșa, și-a luat cu cîtva timp in urmă, 
un nume frumos, care-1 obligă, „Doina 
Retezatului". Clarinetistul Miron Bră- 
ilă, saxofoniștii Mihai Tociea, Ion

Cindea și Anton Dumitrescu, acorde- 
onistul Viorel Ular, fligorniștii, lara- 
gotișlii șl toboșarul acestei tinere 
formații folclorice sînt. însă, deciși 
să facă totul pentru a se auzi mai 
des de ei. Melodiile interpretate de 
acest taraf, precum și acompaniamen
tul asigurat soliștilor vocali Toderică 
Ungurici, Nuța Majoatcă, Marioara 
Glăvan, Viorica Pavel, Virginica 
Jancă, Gheorghiță Ciurea — cu toții 
plini de formec și poezie — n-au 
„vorbit" decît despre marile resurse 
de creștere valorică pe care le are 
acest taraf.

îmi iau, totuși, permisiunea, pentru 
că în spectacol au existai și destule 
deficiente, să arăt colectivului artis
tic al acestui cămin cultural, membri
lor formațiilor de amatori că instru
mentele ar putea fi și mai bine... 
acordate (pentru a evita disonanțele

supărătoare). să se acorde o mai mare 
atenție la „rittornelle" și să se 
cunoască la amănunt textele soliștilor 
vocali (pentru ca instrumentiștii să 
termine bucala o dală cu soliștii), să 
se curme cumva neconcordanțele 
ritmice dintre soliști și orchestră, 
tonalitatea să fie stabilită după posi
bilitățile și întinderea vocii solistu
lui. Cîteva recomandări soliștilor i 
să respecte ritmul impus de dirijor, 
să evite traversarea supărătoare a 
scenei, să-și aleagă piese vocale din 
regiunea folclorică respectivă (renun- 
țînd la vulgarizarea unor melodii, 
cu adăugiri și texte 
acel 
Dansatorilor doar un 
multă voie bună, in timpul execuției 
jocurilor.

„inedite" ca 
„Fire-al dracului do golan"), 

sfat — mal

Prof. Gheorghe POPA

Grupa de orga- 
producției și a 
„Tractorul* Bra- 
referat despre

ÎNTREBARE: Alte noutăți?
RĂSPUNS: In programul ultimei 

zile a consfătuirii a fost inclusă 
vizitarea uzinei „Tractorul" urmată de 
o discuție pe tema elaborării de 
studii de organizare in cadrul aces
tei mari uzine la care a participat 
șl uzina „Colorom" Codlea.

S-a constatat că cele mai bune re
zultate s-au obținui acolo unde s-a 
Îmbinat activitatea 
economie cu aceea

specialiștilor din 
a cadrelor didac-

(Continuare tn
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Se impune renumerotarea
Cerințe urbanistice ale munici

piului nostru au impus demolarea 
baracamentelor de la 
103 și 107 din strada 
Petroșani. Pe terenurile rămase 
virane se vor amenaja zone verzi, 
care vor înfrumuseța spatiile din 
jurul grupului social al muncito
rilor 
joacă, spre bucuria copiilor 
blocurile nou construite.

Pină aici toate bune. Toată lumea 
este mulțumită cu perspectivele de 
viitor ale noului microraion care 
cuprinde cele patru blocuri cu cite 
66 apartamente moderne.

Ce s-a întimplat insă? Noile 
blocuri an fost numerotate cu 103, 
105, 107 și 109, fără a se ține

constructori și

numerele 
Republicii

terenuri

seama de vechile clădiri de la nu
merele 105 și 109. Iată deci că pe 
strada Republicii, pe lingă cele 
două imobile proprietate individuală

109
cu

vechea numerotare de 105 și 
apărut două blocuri turn 

aceleași numere.
Situația nemulțumește, întruoît 

dubla numerotare dă loc la diferite 
încurcături cum sînt cele privind

distribuirea corespondenței și abo
namentelor la presă, deservirea la 
domiciliu a populației cu butelii 
de aragaze, cărbuni etc., evidenta 
populației, identificarea acelora care 
sini căutațl. In prezent nu se știe 
dacă cei în cauză au adresa la nr. 
105 în bloc, sau 105 vechi.

Este de dorit ca Serviciul de 
gospodărie al Consiliului popular 
municipal să ia măsuri de renume- 
rotare a imobilelor de pe strada 
Republicii, porțiunea dintre strada 
Cimitirului și pîrîul Slătinioara, 
corespunzător cu situația actuală 
pentru a nu se mai produce încurcă
turi de genul celor amintite mai 
sus.

DI.
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FOTBAL DIVIZIA C

Joc excelent
victorie categorică

Epuizant meci de luptă I

JIUL PROGRESUL 2-1
O fază care „vorbește** clar despre 

forțe din meciul Jiul-Progresul. De la 
Groma, Cotormoni, Baicu, V. Popescu, 
Naidin.

marea încleștare de 
atînga Io dreapta - 
Adr. Constantinescu,

ce ar fi însemnat, 
lor. un nou draw pc 
At fi intrat jiulișlil 
de hipersensibilitate, 

voinței în fala noma*

ma
șini

La stirsihil acestui meci oare a mă
ri «I i la maximum neTvii celor (doarl) 
6 000 iubitori ai sporluhii-rege. unii 
spectatori se întrebau, și poate pe 
bună dreptate, 
pentru favoriții 
teren propriu. 
Ln acea stare 
dc inhibare a
teTiallzării în goluri a eforturilor lor ? 
Mai muM decît probabil. Fchipa noas
tră, simțind, sau mai degrabă resim
țind. în întroaga-i ..osatură"... dul
cea .povară* a așteptatului gol, s-a 
angajat, de la început într-o acerbă 
(excesiv de nervoasă tocmai din a-

«i mot:varie) luptă pentru rezul
tat. Da, numai șî numai pentru rezul
tat I Sînt de condamnat jucătorii noș
tri pentru manieîa în care au abor
dat partida cu Progresul, pentru fap
tul că n-au urmărit decît să învin
gă. lăsînd pe un plan secundar spec
tacolul fotbalistic? După părerea 
noastră nu întrutolul. Luptînd atîlea 
minute (în meciurile anterioare) pen
tru un gol, contra unor adversari care 
au uitat în cabine fair-plaiul și îm
potriva unor arbitri certaii vădit cu 
spiritul de dreptate, jiulîsiilor. contrar 
obiceiului și stilului lor de joc. le 
erau (și le sînt) necesare puncte — 
obținute nu 
Joc care să 
ncle ’ Și-au 
puncte. Dar 
în min. 48.
dus în formație, a eqalat printr-un 
gol splendid parcă, totuși nu mai 
speram că ..ai noștri* vor fi în stare 
să înscrie.

$i-a venit acel minut 3 de după 
pauză, care a declanșat pînă la re
fuz robinetul* poftei de goluri a 
JiulisHlor, acel qol care a imprimat 
partidei un ritm de joc îndrăcit, ex
traordinar de rapid. într-o singură 
jumătate de teren (a Progresului) con
cretizat, după 33 de minute într-o 
victorie; Sandu, primind o pasă , îna
poi*. din fata porții lui Manta, a șu
tat năpraznic de la distanță pecetlu
ind victoria energiilor descătușate, a 
fermei voințe de a cuceri două pune-

neapărat în urma unu) 
satisfacă integral tribu- 
obtinut aceste necesare 
cu cit? eforturi 1 Pînă 

cînd Achim, nou Inlro-

le. a luptei epuizante pentru rezul
tat.

Ce a fost pînă «tund ?
Medul începe sub o tensiune 

ximă. Jocul e lent; tatonările
presărate cu sprinturi răzlețe; Baicu 
se încurcă cu Cotorma-ni frecvent pc 
centru, Sandu — de altfel cel mai 
bun om al gazdelor — lși începe 
canonada de .controale inopinate* a... 
echilibrului oaspeților, 11 imită V. 
Popesc :t, Naidin, apoi Matei, Oaidă 
șl Adrian Constantinescu; spectaco
lul fotbalistic este... amînat pentru 
o dată ce se va anunțe ulterior...

In această ambiantă dc... forte ga
la să facă totul pentru a nu ceda 
teren și inițiativă adversarilor no
tăm : min. 13 — prima ocazie jiulistă 
ratată de Naidin la o centrare a lui 
Libardi (Neacșu „scoate* balonul de 
pe linia porții); min. 17 — Colormani 
este dezechilibrat în careu, nu însă 
în așa fel incit arbitrul să poată a- 
corda penalii (ar fi putut Grigore 
Bîrsan să dea 11 m gazdelor, dacă 
jucătorul nostru ar fi avut inspira
ția să-și continue cu încă un pas 
drumul spre poartă, 1n care caz si
gur ar fi fost atacat din spate de 
Constantinescu !); pînă la șuturile cu 
capul ale lui Naidin și Baicu (din 
min. 27 și 29) meciul are un „iz* de 
hăituire perpetuă a adversarilor Jiu
lui. singur Oaidă încercînd să lase 
impresia că și Progresul aT avea... 
Înaintare; min. 42, fatidicul minut al 
oaspeților: Țarălungă- (excelentă ex
tremă l) pleacă în dribling, schimbă 
brusc cursul acțiunii pe dreapta, 
Matei centrează ..la fix", „bătrînul 
Ulise" șterge ușor mingea deviind-o 
în colt, jos, pe lîngă Stan. Si — stu
poare ’ — Progresul conduce cu 1—0. 
Repriza a doua: Achim (inspirată 
schimbarea lui Baicu. duminică cam 
greoi), fără a abuza de driblingurile-i 
uneori inutile, obține, initial un cor
ner, apoi golul: dintr-o pasă „prin
tre", Achim găsește 
țul sting al porții lui

notăm :
Adrian

îi

un...

Foto : E. FRITSCH
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„Băieții* profesorului Irimie, In zl 
excelentă, au oferit un spectacol 
fotbalistic dc colitale, argumentînd 
încă o dată poziția de lider 1n sc
ria a VI-o. Echilibrul perfect între 
compartimente, circulația rapidă o 
balonului, folosirea continuă a ex
tremelor, siguranța apărătorilor, do
minarea teritorială s-au soldat în 
cele din urmă cu 3 goluri șl... 14
lovituri de colț.

Militarii, cu o echipă foarte tînără, 
dor destul de robustă, au Încercai 
fără succes să stăvilească Iureșul 
continuu al studenților.

Lovitura de începere o au studenții, 
care se instalează In terenul slble- 
nllor. Primele ocazii de gol slnt ra
tate In mln. 7 de către Munteanu 
si Răsădeanu. Primul contraatac al 
militarilor este „lămurit* de Dlu- 
janschl care plonjează Inspirat Io 
picioarele lui Jiga (min. 9). în mi
nutul următor „micuțul* Bălăneanu 
demarează pe stingă, centrează In 
apropierea por|il șl Răsădeanu reio 
de Ia numai 2 m pc lingă portar. 
Știința 1 — A.S.A. 0.

Nu trec nici cinci minute, o fază 
aproape Identică, centrare Bălănea-

nu și Răsădeanu reia cu capul dirt 
nou în gol i 2—0. încă o situație 
bună dr a înscrie în poarta Iul Chl- 
rolu (In mln. 16) o are Bălănranu, 
după care echipa A.S.A, iese Ia 
atac. în min. 18 Panait țutează de 
la 16 m spre poarta, dar îzvernart 
oprește balonul cu mina: II m. 
Execută același Panait, balonul lo
vește muchea barei laterale, rico
șează In Dlujonschi șl scorul rămlne 
neschimbat.

Repriza secundă începe în nota de 
dominare a studenților dar Știr (min. 
65), Răsădeanu (min. 61, 71), Bulbu- 
can (min. 57) sînt pe punctul de a 
înscrie dar... mult așteptatul gol< 
cerut cu Insistență de tribune, cade 
abia în mln, 78. Păncscu „pune* o 
pasă excelentă lui Bălăneanu care 
pătrunde In careu, șutează putcrnlo 
pe lingă portar șl în fine 3—0. 
Un ultim eveniment mai demn de 
semnalat al partidei a fost elimi
narea petroșăneanulul Matei (min. 
73) în urma ripostei prin 

fault
lovire in- 
InvolunloB

„deschis” col- 
Manta și, din-

tr-un unghi dificil, 
înscrie. Bucuria e 
fără margini. Și sti
mulează o aprigă 
dorință de gol. In 
continuare 
min. 61,
Oonstaniinescu 
dezlipește de picior 
mingea lui Nai- 
din; min. 62, cea 
mai mare ocazie 
ratată de Jiul — 
Cotorniani reia pes
te bară, de Ia 6 m, 
minunata centrare 
a lui Mihai; min. 
70, șutul-centrare 
al lui Talpai prin 
fața porții adverse 
nu găsește în apro
piere nici
picior jiulist; minu
tul 74, un mic 
„hent* în careul lui 
Manta e ignorat 
dc arbitru; minutul 
81 — 2—1 (a
înscris Sandu !). Pî
nă în final doar
o ocazie a lui Naidin. In rest — 
presing, presing jiulist, pe de o par
te — apărare disperată și încercări 
minore de atac ale Progresului.

Și iată că, în sfîrșit, Jiul oferă 
spectatorilor o victorie. 0 victorie 
previzibilă, daT obținută la capătul 
a 90 de minute de luptă perseveren
tă, obositoare, nicicum reținută.

Arbitrul Gr. Bîrsan (Galați) a con
dus bine următoarele formații: JIUL i 
Stan — Talpai, George vid, Georges
cu, Mihai — Libardi, Sandu — Pc-ro- 
nescu, Baicu (Achim), Colormani (R. 
Popa), Naidin; PROGRESUL: Manta 
(Mîndru) — V. Popescu, Măndolu, A- 
drlan Constantinescu, Grama — Neac- 
șu, Beldeanu — Matei (Soangher), 
Maleianu, Oaidă, Țarălungă.

Jiul — Politehnica lași 
Dinamo București — Dinarno 
Bacău
A.S.A. Tg. Mureș - U.T.A. 
Progresul — Crișul
Petrolul - „U" Craiova 
Farul - F.C. Argeș
Universitatea Cluj — Steaua 
Vagonul - Rapid

2-1
2-1

Steaua - „U" Craiova 
F.C. Argeș — Petrolul 
A.S.A. Tg. Mureș — Poli
tehnica lași
Crișul — Dinamo București

1-1
Dinamo Bacău — Farul 3-1
Vagonul - Universitatea
Cluj 1-2
Rapid - U.T.A. 2-1

1-0

Viorel TEODORESCU

DUPÂ MINUTUL 90
A

In ofsaid !

PASTILE
SI VATA
...Și nenea doctorul, cine 

știe de ce, mi-a prescris pas
tile. Să le iau cînd sînt liniș
tit. Zicea că dacă le Înghit, 
pe... inima nemincală, mă vin
dec. L-am crezut și Începusem 
chiar să privesc zilnic cum 
cineva îmi lua. parcă cu mina 
stingă, cite ceva din „buba’ 
care-mi clocea 1n cap. Insă, 
să vedeți, eu mai sînt și mi
crobist. Îmi place la nebunie 
lolbalul ăsta! Șl merg la toa
te meciurile. Și țin, nici să 
nu x-d așteptați la altceva, cu 
Jiul. Bună echipă I Și noi, 
suporterii ei, sîntem buni / 
„Tragem’ tare pentru victorie. 
Avem și o sirenă. Care însă 
c chestia cu această sirenă ? 
Să vă spun; cînd n-o aveam, 
nimeni nu se gîndea s-o cau
te în spuma mării. Încurajam 
pe „băieți' cum puteam. Nu-1 
'n juram 1 Nici pe arbitru nu-1 
lluie'am, nici pe antrenorii 
oaspeți nu-1 jigneam. Și Jiul 
cîștiga, și făcea chiar scoruri 
ale clapei! Insă sirena — ah 
sirena asta încîntăloare, cum 
ne-a fermecat I — a lost zări
tă. de cine credeți, de Ulise. 
Nu dc nea" Nae Oaidă de la 
Progresul! De ăla al lui Ho
mer. Și Ulise văzlnd că noi 
toți o adorăm și că ne sti
mulează pofta de înjurăluri, a 
dat poruncă să ne înfundam 
urechile cu vată. Auziți, cu 
vată! (da de unde să lei va
tă... I. Ca să nu-i 
rile. Eu, acum. 
Nenea doctorul 
cum vd ziceam, 
niște. Ulise îmi 
cumpăr duminical 
de vată I Dacă mă duc la 
meci, și nu pot să nu mă duc, 
chiar cu_ vată In aparatul au
ditiv exterior, tot aud sirena. 
O simt aproape șl mă deter
mină să jignesc. Cum l-am 
jignit. împreună cu alți colegi, 
pe Drăgușin. Deci liniște n-am. 
Spuneli-mi, ce să fac? Să nu mal 
merg la meci și să mă tyă- 
resc cu pastile, sau să-ml 
„torn’ în urechi plastilină 
(pentru că vata lui Ulise e 
ineficientă) ca să nu mai aud 
confrații din tribună (aceiași 
care doresc „trofeul Pelschow- 
schi) mar.ileslîndu-se cu injurii 
poa'.e ca niciunde altundeva ?!

In slîrșil satisfăcuți de rezultat, 
spectatorii părăsesc tribunele sta
dionului Jiul. Favoriții lor au cîțti- 
gal I Ne strecurăm, printre grupurile 
care Încă mai comentează extra
ordinar de «muncita* victorie pelro- 
șăneană, spre cabinele arbitrilor ți 
jucătorilor. Și notăm:

GRIGORE B1RSAN (Galați), arbi
trul lntllnirii: .Jiul a meritat, fără 
Îndoială, victoria. A fost echipa care 
a atacat, permanent, 90 de minute.

Atlt publicul petroșănean cit și 
jucătorii Jiului, ca urmare a laptu- 
lui că au fost, după cîte-am citit, 
frustrați de cîteva puncte din cauza 
erorilor de arbitraj, reclamau insis
tent... lovituri de pedeapsă. Dar nu 
se poale da un penalii așa ușori 
Eu, cel puțin, nu am să-mi repro
șez nimic cu privire la felul cum 
am condus acest meci dlrz disputat“.

SEBASTIAN DOMO7.INA, crainia 
reporter: „Jucătorii localnici qu 
dorit cu ardoare victoria. Au lup
tat pentru ea cu prețul unor eforturi 
demne de invidiat. Am rămas stu
pefiat Insă cum o echipă, în plin 
ovini pe înaintare poate primi un 
gol, căzut ca trăznetul din senin, la

singurul contraatac periculos al pro
gresiștilor l Dăruirea totală pentru 
rezultai și-a spus, Însă, pînă ia ur
mă cuvlnluT.

CORNEL DRĂGUȘ1N, antrenorul 
Progresului: „Am lntîlnit, pe neaș
teptate, o echipă care nu vedea In 
fața ochilor decît... victoria. Victo
ria — cu orice preț ar fi ea obți
nută I Nervozitatea, decursă din a- 
priga dorință a gazdelor de a În
scrie cit mal urgent un gol, și-a 
pus amprenta pe Întreg meciul.

Nu pot să spun că băieții mei 
n-au luptat, sau că n-ar li putut, 
einc știe cum, cu puțin noroc, să 
obțină un punct sau două, dar cred 
cd puține echipe ar 11 reușit să re
ziste iureșului Jiului din a doua re
priză”.

EMIL CIURDĂRESCU, antrenor 
secund al Jiului: „Greu, greu, chiar 
foarte greu — dar am învins 1 Au 
muncit enorm băieții I Golul lui 
Sandu a fost formidabili Și totuși, 
arbitrii au încă ceva cu noi... Ar li 
putut sd ne dea cu siguranță un 11 
metri. 11 meritam".

Pronosport
REZULTATELE CONCURSULUI 

Nr. 13

1. Steaua—„U“ Craiova
2. Rapid-U.T.A.
3. Crișul-Dinamo Buc.
4. F.C. Argeș-Petrolul
5. A.S.A. Tg. Mureș— 

Politehnica lași
6. Dinamo Bacău—Farul
7. Jiul-Progresul
8. Vagonul-„U" Cluj
9. Chimia Suceava - 

Portul Constanța
10. Gaz Metan Mediaș — 

Chimia Rm. Vîlcea
11. Industria sîrmei — 

Politehnica Timișoara
12. Minerul Baia Mare - 

C.S.M. Sibiu
13. Electro Craiova — 

C.F.R. Arad

1
1
X
1

1
1
1
2

1

2

X

2

1

AGENDA CAMPIONATULUI JUDEȚEAN
Parîngul Lonea 

Preparatorul 
Petrila 2-0

Minerul Aninoasa 
Constructorul 

Lupeni 1-1

Minerul Vulcan
Minerul

Uricani 0-1 (0-1)

tenționolă la un 
comis de Goran.

Astfel se pune 
care a mulțumit pe cei prezenti moi
ales ca spectacol șl mai puțin ca 
scor. Toți 
gazde au 
vidențiem 
Varhonic,
Bălăneanu.

Nicolae LOBONJ

punct unui joc,

cei 11 titulari ai formației 
jucat foarte bine, dar e- 
în mod special pc Tudor, 
Răsădeanu, Bulbucau

LA LUPENI

Victorie 
la limită

auzim chemă- 
slnt derulat, 

mi-a prescris, 
pastile și li- 
ordonă să-mi 
I un pachet 
mă duc

Adrian CONDOR

l

HOCHEI PE GHEAȚĂ

1. U.T.A. 20 12 4 4 33-17 28
2. Dinamo București 20 10 3 7 39-23 23
3. Dinamo Bacău 20 10 3 7 26-23 23
4. „U“ Craiova 20 10 3 7 34-33 23
5. Rapid 20 9 4 7 23-24 22
6. Jiul 20 8 5 7 21-19 21
7. Politehnica lași 20 10 1 9 21-22 21
8. Steaua 20 9 2 9 35-29 20
9. „U° Cluj 20 9 1 10 30-29 19

10. A.S.A. Tg. Mureș 20 9 1 10 25-28 19
11. Progresul 20 7 5 8 18-22 19
12. Crișul 20 6 6 8 21-22 18
13. Farul 20 8 2 10 25-29 18
14. Petrolul 20 8 1 11 20-26 17
15. F.C. Argeș 20 8 1 11 24-32 17
16. Vagonul 20 5 2 13 27-44 12

Echipa U. R. S. S. campioană mondială 
pentru a 7-a oară consecutiv

STOCKHOLM 30 (Agcrpres). — Al 
35-*lea campionat mondial de hochei 
pe gheață, desfășurat la Stockholm, 
a luat sfîrșit cu victoria selecționa
tei U.R.S.S. care cîștigă pentru a 7-a 
oară consecurtiv titlul suprem. In me
ciul decisiv al ultimei zile, echipa 
Cehoslovaciei, candidată la primul 
loc, a fost învinsă cu 1—0 (1—0, 0—0, 
0—0) de reprezentativa Suediei care 
și-a asigurat astfel medalia de ar
gint datorită și unui golaveraj supe-

rior. Echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 4—2 (1—1, 1—0, 2—1) for
mația Canadei.

Intîlnirea dintre Finlanda și S.U.A. 
a revenit hocheiștilor finlandezi cu 
scorul de 7—3 (1—1, 5—0, 1—2).

Clasament final: 1. U.R.S.S., 2.
Suedia, 3. Cehoslovacia. 4.* Canada, 
5. Finlanda, 6. S.U.A. Ultima clasată, 
echipa S.U.A., va juca anul viitor în 
grupa B.

Intîlnirea de fotbal dintre echipele 
Parîngul Lonea și Preparatorul Pe- 
trila a dat, după 90 minute de Joc 
disputat, cîștig de cauză echipei gaz
dă : 2—0. Și dacă scorul nu a luat 
proporții, aceasta se dalorcște tere
nului desfundat, care a îngreunai, 
foarte mult exeouțiile tehnice ale ju
cătorilor celor două echipe.

Chiar de la început, cei 22 jucă
tori se angrenează într-un joc dis
putat, realizînd .cîteva faze de poartă 
spectaculoase. Astfel, în min. 13, la o 
lovitură Indirectă, Baky șl Bucși se 
încurcă reciproc, ratînd o ocazie bu
nă de a deschide scorul. In min. 18, 
oaspeții încearcă vigilența portarului 
lonean dar fără rezultat. In min. 21, 
echipa din Petrila este prinsă pe con
traatac, Baky pasează la Lupa și a- 
cesta deschide scorul cu un 
apropiere. Oaspeții atacă tot 
sistent și în min. 35, la o 
liberă, Berar pasează\ printre 
cători Iui Horvath, dar șutul aces
tuia „șterge" rădăcina barei trans
versale. Pînă la sfîrșîtul reprizei jo
cul scade în intensitate, abundînd 
greșelile tehnice și ratările. După 
pauză, in . min. 47, Baky scapă sin
gur cu portarul advers, dar acesta 
evită golul printr-un curajos plonjon. 
In continuare, jocul se animă. După 
ce, în min. 70, Șvedac ratează, re- 
luînd cu capul pe lingă bară, Marton 
primește o pasă de la Onici și, cu un 
șut prin surprindere de la 25 m, în
scrie cel de-al doilea gol al echipei 
gazdă, conlurînd astfel victoria meri
tată a lonenllor. S-au remarcat: Gyar- 
matl, Marlon, Lupa de la gazde, Foca, 
Berar și Miclea de la oaspeți.

La juniori: Parîngul Lonea — Pre
paratorul Petrila 0—1.

Nlcolae POPA

șut din 
mal in- 
lovitură 
doi ju-

Puținii spectatori care au ținut să 
asiste la Intîlnirea de fotbal dintre 
Minerul Aninoasa șl Constructorul 
Lupeni au părăsit stadionul nemul
țumiți de evoluția echipei cît șl de 
scorul cu care s-a încheiat această 
partidă.

Jocul a fost influențat în mare 
măsură de starea terenului. Contro
lul balonului s-a făcut cu mare greu
tate, iar acțiunile ofensive erau lip
site de claritate șl viteză. Construc
torul Lupeni a insistat mai mult și 
în min. 25 a deschis scorul prin 
Vasile Abraham, pus in bună po
ziție de șut de către Niță. După a- 
cest gol oaspeții greșesc, retrăgîn- 
du-se în apărare. Aceasta face ca, 
la o învălmășeală în fata porții, 
Florian Broască, să Introducă balo
nul în plasă.

După pauză Jocul este tot așa 
de dezlînat, lipsit de orizont. Cu un 
plus de voință, gazdele reușesc să 
închege cîteva acțiuni mai clare șl 
să șuteze destul de periculos, dar 
portarul Faur apără cu mare preci
zie. El este aplaudat pentru inter
vențiile spectaculoase și salutare. 
După aceste acțiuni nereușite, ju
cătorii devin nervoși șt duri. Ar
bitrul de centru N. Ostaficluc din 
Deva scapă jocul din mînă șl duri
tățile se țin lanț din partea ambe
lor formații. Jucătorii Daniel Ollea- 
nu de la Minorul este eliminat pen
tru atitudine nesportivă fată de ad
versar și pentru repetate proteste 
la deciziile arbitrului.

Pînă la sfîrșit, nici una din echi
pe nu mai reușesc să înscrie, partida 
încheindu-se cu scorul de 1—1.

Iată deci că, în cele patru etape 
din retur, vulcănenii nu au cîștigat 
nici un punct I Și ceea ce alarmează 
pe susținători este că de la o etapă 
la alta echipa se prezintă tot mai 
slab. Nu este de mirare acest lucru, 
deoarece unii jucători care nu vin 
la antrenamente cu regularitate, sînt 
introduși în echipă și nu dau randa
mentul necesar. Nici A. S. Minerul 
Vulcan nu le-a creat condiții optime 
de antrenament, fapt ce reclamă lua
rea de măsuri înainte de a fi prea 
tîrziu. Este adevărat că echipa este 
tînără și n-a ajuns încă la omoge
nitate, dar trebuie să înțelegem că 
sînt necesare pregătiri Intense care 
să ducă la formarea unui sistem de 
joc bine gîndit.

Un lucru surprinzător. Pe stadion 
au fost circa 40 de spectatori, din
tre care doar 20 au luat bilet, restul 
au venit peste... deal.

Cine nu-și amintește că pe stadio
nul din Vulcan veneau 2 500—3 500 
de spectatori, care plecau satisfăcuți 
de la jocurile făcute de echipa lor 
favorită. Și -azi aT putea veni pe sta
dionul din Vulcan un număr mare 
de spectatori dar 
zul cînd ar avea 
cepții 1

Despre oaspeți
decît lucruri bune, 
toria, deoarece au 
au luptat mai mult 
celor două puncte

A arbitrat foarte 
din Petroșani.

Să începem cu finalul unui mccl 
de mare luptă, un meci în care e- 
chipele au avut de înfruntat și '• e- 
nul foarte greu. Autorapid Craiova, 
în ciuda faptului că este codașa se
rici a V-n a diviziei C, a practicai 
un joc deschis, s-a apărat organi
zat. Deschiderea scorului a avut loo 
abia în min. 88 (autor: U/tecan). 
Victoria gazdelor este meritată, dau 
au lăsat o impresie proastă iu Ie 
ieșiri nesportive și am putut vedea 
o lipsă intolerabilă de organizare 
din partea conducerii A.S. Minerul 
Lupeni, lucru despre care vom re
veni în unul din numerele viitoare 
ale ziarului.

Și acum un scurt film al acestui 
meci. Gazdele intră pe teren u 
gîndul la o victorie ușoară șj la 
goluri multe. Dar primele 20 de mi
nute se joacă de la egal la egal, 
creîndu-se la ambele porti ocazii 
de a se marca. Astfel, în min. 3,. o 
cursă a lui Uilecan se termină cu 
o centrare șl o lovitură de cap » 
lui Lucuța care greșește cu puțin 
ținta. în min. 5 oaspeții au o bună 
ocazie de a marca prin Ilie Marcel, 
dar Marcoci plonjează curajos re- 
ținînd mingea. în prima repriză mal 
remarcăm ocazii ratate în minutele 
10 și 12 
min. 14 
zie este 
20, cînd 
Pînă la
dele tau cu 
dar ineficacitatea își spune cuvîn- 
tul.

După pauză remarcăm un joc de 
tatonare de parcă ar fi început de 
meci. Dominarea este Insă tot de 
partea gazdelor care forțează obți
nerea color două puncte puse In 
joc. Se încearcă totul, Inclusiv folo
sirea unei noi formule de atac cu 
Macavei în locul lui Lucuță.

Ne-au plăcut pentru jocul prestat 
Marcoci. Pali șl Cotroază (de la 
gazde), llie Marcel, Păunescu și Gh. 
Ion de la oaspeți.

Bun arbitrajul brigăzii conduse 
de M. Fometescu (Tg. Jiu).

□rin Uileoan. min. 13. Lenu, 
Precup. Cea mai bună oca- 
Irosită de Cotroază, în mln. 
singur cu portarul ratează, 
sfîrșîtul primei reprize qaz- 

asalt poarta adversă,

C. DANILA

CELELALTE REZULTATE

CLAS A M E N T U L
1. Minerul Teliuc 17 10 6 1 64— 8 26
2. C.F.R. Simeria 17 11 2 4 47—18 24
3. Parîngul Lonea 17 8 6 6 39—23 19
4. Constructorul Hunedoarr 17 8 3 6 28—18 19
5. Autobuzul Brad 17 7 4 6 29—38 18
6. Dacia Orăștie 17 8 1 8 31—29 17
7. Minorul Vulcan 17 8 0 9 29—24 16
8. Minerul Aninoasa 17 5 5 7 25—27 15
9. Constructorii] Lupeni 17 5 5 7 26—33 15

10. Abatorul Hațeg 17 6 3 8 21—30 15
11. Energia Deva 17 5 5 7 23—33 15
12. Minerul Uricani 17 7 0 10 28—36 14
13. Preparatorul Petrila 17 6 2 9 21—37 14
14. I.G.C.L, Hunedoara 17 4 8 10 18—45 11

I.G.C.L. Hunedoara — Dacia Orăș
tie 0—4; Energia Deva — Abatorul 

Hațeg 0—0; Constructorul Huncdoa-

ra — Minerul Teliuc 1—1; Autobu-

zul Brad — C.F.R. Simeria 0—0.

ETAPA VIITOARE:
Dacia Orăștie — Minerul Vulcan; 

Minerul Uricani — Parîngul Lonea,- 
Preparatorul Petrila — Autobuzul 
Brad; C.F.R. Simeria — Constructo
rul Hunedoara,- Minerul Teliuc — 
Energia Deva; Abatorul I-lațeg — Mi
nerul Aninoasa; Constructorul Lu
peni — l.G.G.L. Hunedoara.

asta numai In ca- 
satisfactii, nu de-

nu se pot spune 
Au meritat vlc- 
jucal mai bine, 
pentru cîștigarea 
puse în joc. 
bine Lică Panait

Tudor MOCUȚA Emilian NEAGOE

Rugbi, divizia B

Primul meci al returului campio
natului diviziei naționale B de rugbi 
a adus o frumoasă victorie mineri
lor din Lupeni. Cu această victorie, 
reprezentativa minerilor din Lupeni 
a făcut un nou pas spre prima di
vizie a țării. In ciuda faptului că 
terenul a fost foarte greu, rugbișiii 
din Lupeni au lăsat o impresie fru
moasă, au jucat mingea la mină și 
au cîștigat detașat.

Meciul începe cu dominarea gaz
delor, care la o șarjă pe linia de 
treisferluri reușesc o încercare prin 
Dobroiu care e transformată de Pre
cup. Studenții micșorează din handi
cap prin Birdea, care transformă o 
lovitură de pedeapsă.

După pauză asistăm, in continua
re, la un joc curajos al ambelor e-

chipe, se joacă bine pe înaintare. 
Studenții au ocazie să-și mărească 
punctajul prin Bîrdca care ratează 
însă dinlr-o bună poziție o lovitură 
de picior căzută. In urma unei grave 
greșeli de apărare a studenților, cînd 
aceștia se invită la culegerea unui 
balon, Dobroiu profită și realizează e 
încercare care e transformată de Pre
cup. Scor 10—3. Spre sfirșitul me
ciului, gazdele realizează o nouă în
cercare prin Șteț dar care Tămîne ne
transformată de Precup.

In concluzie, a fost un joc bun4 
curat, în care s-au remarcat Dobroiu, 
Precup șl Șverne de la gazde, Ma» 
reș, Ștefan și Candiu de la oaspeți.

Bun arbitrajul lui Petre lonescu din 
București.

N. EMILIAN
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Munca de partid „Cocoșelul 
neascultător"

pe coordonatele în., turneu

majore ale activi
tatii economice

(Lrmare din peg l)

specifice

minei sl 
fost în-

•1 avut-o comitetul de partid șl bî- 
rourile organizațiilor de bază penlTU 
tnoadnarea In consumurile 
I* materialele principale.

l-n sens, conducerea
conducerile soțioarelor au
«ț^imate ?i «u stabilit șl aplicat mă- 
•n -i oncientr care au contribuit la 
•«ii nerea unor rez ilt«te pozitive. 
AM#*!, k nn?teriahil lemnos s-a reu- 
eri ce mme se încadreze în con- 
e-inud specific planificat. Consumul 

a fost depășit nici In ceea ce 
țwiveeto armăturile metalice și explo- 
shrii, dar s-au înregistrat rezultate 
RwcatiMăcătoaTe la consumul dc plasă 
■jetatică șl cherestea. In cedrul pna- 
Rrei făcute în comitetul dc partid in 
luna Ianuarie, a fost pc larg dezbă
tută problema încadrării In consumu- 
rile specifice la principalele materi- 

să 
în 
pc

•le sbabiHndu-se măsuri menite 
asigure reducerea și încadrarea 
consumurile specifice planificare 
anul 1969.

In atenție comitetului de partid a 
eta: și problema aprovizionării. Ou 
toate măsurile hrate, în primele luni 
a’e anului am întîmpinat greutăți în 
ceea ce privește aprovizionarea bri
găzilor cu lemn corespunzător. Stood 
de lemn uscat creat în depozitele de 
te mină s-a dovedit a fi Insuficient, 
iar aprovizionarea din depozitul 
Petrila, nesatislăcătoare. Comitetul de 
partid a îndrumat conducerea explo
atării să ceară cu insistență sprijinul 
conducerii C.C.V.J. reușindu-se ca 
prin sprijinul primit să îmbunătățim 
simțitor aprovizionarea brigăzilor cu 
lemn de mină. Aprovizionarea cu 
lemn a E.M. Lonea este o problemă 
dificilă prin faptul că atit depozitul 
de tranzit Petrila cît și depozitul de 

mină nu sînt terminate conform 
proiectului de sistematizare, iar în 
faza în care se află, sînt necorespnn- 
îăboare. Din această cauză, problema 
aprovizionării cu lemn de mină este 
și va trebui să fie mereu In atenlia 
comitetului de partid.

Comitetul de partid și birourile 
organizațiilor de bază au desfășurat 
o muncă educativă susținută în vede- 
sea întăririi disciplinei în producție, 
respectării N.T.S. pentru realizarea 
sarcinilor de plan în deplină securi- 
tote a muncii.

In majoritatea adunărilor generale 
din cadrul organizațiilor de bază, cu 
ocazia transmiterii sarcinilor, s-a su
bliniat necesitatea respectării pro-

gramului de lucru dc 8 ore și a 
N.T.S Conducerea minei, kn colabo
rare cu comitetul sindicalului. au 
folosit consiliul dc judecată pentru 
crearea unei opinii de roasă împo
triva actelor dc Indisciplină. Prin 
măsurile luote putem afTrtna efi si- 
lu»ț!« disciplinară 1n cedrul exploa
tării s-a îmbunMățil față de perioa
dele anterioare, numărul abaterilor 
fiind în oontinuă scădere. în special 
fn ceea ce privește abaterile de la 
N.T.S. Cu toate acestea, mai avem 
de muncit In această direcție. întru
nit numărul absentelor nemotivate 
se menține la un nivel ridicat: In 
luna Ianuarie numărul absențelor ne
motivate a fost de 293. laî al Învoi
rilor de 261.

Deși pe linie administrativă au fost 
aplicate un număr însemnat de sanc
țiuni conform R.O.l. pentru absențe ne
motivate totuși numărul lor se menține 
ridicat, de unde se deduce că măsurile 
luate nu au fost eficiente, iar munca 
politico-educativă desfășurată de 
organizațiile de partid și organele 
sindicale ?i U.T.C. nu s-a ridicat la 
nivelul cerințelor, tmpunlndu-se ne
cesitatea ca în viitor în munca 
noastră să punfem un accent mai mare 
pe această latură a activității.

In prezent, în atenlia organizațiilor 
noastre de partid se află întărirea 
muncii politice, a activității tuturor 
organizațiilor de partid, sindicat și 
U.T.C. pentru mobilizarea colectivului 
minei la realizarea Integrală a anga
jamentelor de întrecere în cinstea 
celei de-a XXV-a aniversări e elibe
rării patriei și a celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. In acest scop, co
mitetul de pariid depune strădanii 
multiple pentru a întări continuu 
competenta și rolul organizațiilor de 
partid de educatori șl însuflețitori ai 
colectivului la obținerea unor reali
zări cît mai substanțiale.

A fost omologată

0 nouă mașină
de alezat și frezat 1

t'n colectiv do adori al Tea
trului de stal „Valea Jiului" va 
întreprinde, tncepînd din 9 a- 
prilie. un long turneu prin 
țară ni piesa .Cocoșclul ne- 
asmltălor’ de Ion Lucian. „Co- 
coșetol” va poposi pe scenele 
din Craiova, Băllești, Calafat. 
Caracal. Stalina, Corabia. Rîm- 
nlm Vllcea. Sibiu. Blaj, Alba 
Inlia. Cuglr, Lugoj. Caransebeș. 
Tnrnu Severin. Orșova.

Vaalle COCHECI 
corespondent voluntar

1

(Uimnre din pag. If

nu
nr

Infr-nna din zilele I recii le,
autobuzul dc pe ruta Lupenl — 
Cimpu lui Neag se Întorcea 
din ultima sa cursă. Era ora 
20,30 cînd, in apropierea stației 
„T.S.E.C.', șoferul Vaslle Pri
goană a observat la marginea 
drumului un cetățean acciden
tat, după țoale aparențele, de 
un autovehicul, al cărui con
ducător părăsise locul acciden
tului. Dindu-și seama că pen
tru viața accidentalului conta 
fiecare clipă, șoferul Prigoană, 
împreună cu Petru 
cat accidentatul 
șl nu a mai oprit 
talul din Lupeni 
îngrijirile primite
medicilor, omul șl-a

Fapta șoferului Prigoană con
stituie un gest nobil. Cum 
poale fl calificată însă fapta 
colegului său de breaslă care 
a provocat accidentul, iar apoi 
a părăsit victima lăsînd-o în- 
tr-o stare gravă Ia marginea 
drumului ? Cine este acest șo
fer laș ? Forurile competente 
au datoria să-l Identifice șl 
să-l răsplătească dună faptă.

,Cu o singură macină utilitară 
ne putem descurca dc loc — 
spunea tovarășul Ion Mlhtiț, secre
tarul consiliului. Am făcut nenu
mărate demersuri la cei compe
tent! să ne ajute, dar... ne vs fi 
foarte greu și In continuare'.

Credem că S.O.S.-uIui lansat cu 
atita justificare. In dorința de a pu
tea face un lucru ca lumea, dc către 
Consiliul popular orășenesc Uri< ani 
trebuie să i se răspundă cu înțele
gere. Altfel, se va ajunge, poate, ca 
In fața intrării fiecărui bloc să 
crească cîte un munte de cenușă. 
Și-l păcat. Dealurile care străjuiesc 
Uricaniul slnt mult mal pitorești.

In acest sens, coriducorea LG.C. 
care în ultima vreme nu-și prea 
onorează partenerii de bună gospo
dărire al orașejor municipiului nici 
măcar cu promisiuni, ar trebui să 
analizeze temefiție și cu simț dc 
răspundere necesitățile șl posibili
tățile reale ale fiecărui sector, din 
fiecare localitate din municipiu, pen
tru a pune odată' capăt nemulțu
mirilor adresate modului defectuos

sectorul I.upenf, av<-a la 
40 dc muncitori, iar In 
șl Io Uricani s-a înființat 
LG.C, acesta are un cfec- 

20 salariațl. Să fie

de a-șl or<i ini’/.i arlivitab n. Căci, 
cum altfel so poate explica fapti'l 
că in 1068 cînd Uricaniul era de
servit de 
dispoziție 
1969 ci nd 
un sector
tiv de numai 
oare la mijloc vreun secret de or
ganizare încă necunoscut celorlalți ?

Un răspuns la aceste stări de lu
cruri nu-1 poate da docil conducerea 
LG.C. Șl, cetățenii Uricaniulul șl al 
altor localități II așteaptă cu ne
răbdare.

a 
vre- 
Dar 
nici 

cu 
este

Acțiunea de înfrumusețare 
fost declanșată totuși deși 
mea s-a impotrivit oarecum, 
cum neaua mieilor nu ține 
măcar trei zile, continuarea 
intensitate a acestei acțiuni
o cerință care trebuie pusă la pri
mul punct de pe ordinea de zi a 
preocupărilor fiecărui consiliu 
popular orășenesc din municipiul 
nostru. La această acțiune, cetă
țenii, mobilizați de către deputați

trebuie să-ți aducă aportul cu
venit I

In aceeași măsură, instituțiile și 
întreprinderile de pe roza fiecărui 
oraș trebuie să concure cu foaie 
mijloacele de care dispun Io în
frumusețarea orașului de care a- 
parțin. Sugerăm cu această oca
zie conducerii I.E.C. Paroșeni a- 
menajarea terenului dintre gardul 
termocentralei și șosea. De ase
menea, șantierelor de construcții 
T.C.M.M. și Grupului II Valea Jiu
lui o mai multă preocupare pen
tru ca acolo unde se construiesc 
noi obiective industriale sau so
cial culturale, aspectul șantierului 
să poarte amprenta bunului gos
podar. In această ordine de idei, 
șantierului T.C.M.M. de la Uricani 
nici o laudă.

Care localitate va fi mai frumoa
să, urmează să constatăm după ce 
va do frunza. Pină atunci, cu 
toate pinzele sus pentru cel mai 
frumos oraș din municipiu I Și a- 
ceasta cu atit mai mult, cu cit se
zonul turistic este pe aproape șl 
după cum bine se știe Valea 
Jiului este un important nod turis
tic.

Gițai, au ar
in autobuz 
pînă Ia spi- 
unde, după 

din partea 
revenit.

După corespondența trimisă de 
Sfmlon CETFAN

Sînt posibilități pentru
rezultate și mai bune

S-a încheiat șl cel de-al doilea 
trimestru școlar, s-au încheiat si
tuațiile, iar 
țul" muncii 
elevilor, se 
surilor care 
le școli.

In timp ce elevii slnt în vacanță, 
cadrele didactice se pregătesc pen
tru începerea ultimului trimestru

acum se face „bilan- 
cadrelor didactice și al 
analizează cauzele lip- 
s-au semnalat In une-

Tribuna scobi

ÎN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT
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NICOLAE CEAUȘESCU — Cuvintare la 
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NICOLAE CEAUȘESCU — Cuvintare 
nare Electorală din Capitală.
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A fost omologată o nouă masină- 
uneallă, deosebit de importantă pen
tru economia noastră națională — 
xnașina de alezat șl frezat cu diame
trul axului de prelucrare de 100 mm. 
Realizată de Fabrica de mașini u- 
»elte si agregate din București ma
șina este echipată cu diferite dis
pozitive speciale, care îi conferă un 
>nai mare grad de universalitate fa
tă de produsele similare realizate 
pină acum. Mașina poate primi și 
romandâ program numerică, perfor
manță care o situează în rîndul 
produselor de mare tehnicitate.

Noua mașină face parte dintr-o 
serie de alte produse de acest fel 

. realizate de Fabrica dc mașini-unel- 
le și agregate din București, avind 
dimensiunile axului de prelucrare 
de 81, 125 și 150 mm.

Lege de organizare 
populaie.
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școlar | se fac planificările, se re
pară materialul didactic, se urmă
rește activitatea cluburilor școlare, 
a bibliotecilor.

Cel de-al doilea trimestru școlar, 
început sub imboldul mărețelor sar
cini trasate școlii de Conferința 
Națională a cadrelor didactice, a 
marcat un pas înainte pc calea per
manentei modernizări a învățămîn- 
tului, a creșterii nivelului Științific 
ai lecțiilor, a legării lor de ulti
mele cuceriri ale științei și tehnicii 
mondiale, a unei exigențe sporite 
față de pregătirea șl comportarea 
elevilor.

Din numărul total al elevilor li
ceelor teoretice, liceului Industrial 
șl școlilor profesionale, numărul 
promovaților este de 3140, lor al 
corigenților de 700 de elevi din 
numărul total de 3 772 elevi cu si
tuația la învățătură încheiată la 
sflrșitul trimestrului II, reprezentînd 
un procentaj de 81,41 la sută, care 
marchează o creștere dc 6,04 la 
sută față de primul trimestru șco
lar.

Cele mai bune rezultate le-au 
obtinut liceele din Uricani șl Vul
can, Liceul industrial din Petroșani, 
Școala profesională comercială, re- 
mareîndu-se în mod deosebit Școa
la de maiștri Petroșani care la 
sflrșitul trimestrului nu are nici-un 
elev corigent.

Totuși, In unele școli numărul co
rigenților a rămas destul de mare 
șl în acest trimestru școlar. La 
Liceul teoretic Petroșani procenta
jul corigenților este de 33 la sută, 
la Liceul teoretic din Lupeni de 40 
la sută, fapt care dovedește o sla
bă preocupare din partea cadrelor 
didactice pentru buna pregătire a 
elevilor șl combaterea rămînerii în 
urmă la învățătură. La Liceul teore
tic din Petroșani, 35 do elevi sînt 
corlgenți la trei sau mai multe o- 
biecte de învățămlnt, Iar 106 Ia 1-2 o- 
blecte șl tot aici s-au înregistrat 
cele mai multe eliminări (23) șl cele 
mai multe note scăzute la purtare 
fapt care Ilustrează și starea de 
Indisciplină care a domnit In școa-

nota 
fost 
acte

im-

lfi (fuga de la ore, răspunsuri o- 
braznice etc). Aceeași situație poate 
fi întilnită și la Școala profesională 
Lupeni unde 124 de elevi au 
scăzută la purtare, iar doi au 
exmatriculați din școală pentru 
de indisciplină.

Fată de această situație se
pune ca directorii acestor licee, ca
drele didactice să-și sporească e- 
forturile, să organizeze mai multe 
ore de meditații și consultații pen
tru combaterea rămînerii în urmă la 
învățătură, iar profesorii diriqințl 
să intensifice munca educativă în 
rindurile elevilor, să ceară mai mult 
sprijin organizației U.T.C. din școa
lă pentru combaterea acestor acte 
de indisciplină.

Șl la cele două grupuri școlare 
miniere cît șl Ia Liceul Industrial 
din Petroșani, numărul elevilor cu 
note scăzute la purtare este destul 
de mare fapt care scoate în eviden
ță slaba preocupare a cadrelor di
dactice și a organizațiilor U.T.C. 
pentru munca educativă în rîndul 
elevilor.

Conducerile școlilor vor trebui ■ 
analizeze situația la Învățătură [ 
cel de-al doilea trimestru școlar, • 
găsească adevăratele cauze și să 
măsurile corespunzătoare pentru 
nu se mai repeta în trimestrul III.

Organizațiile U.T.C. din școli să 
manifeste mai multă exigență, să 
pună In discuția adunărilor generale 
elevii care se fac vinovați de acte 
de Indisciplină șl să intensifice mun
ca educativă prin acțiuni ample, bi
ne organizate. U.T.C.-lștli să dea do
vadă de mai multă combativitate fa
ță de actele de Indisciplină ale co
legilor.

Prin aportul 
didactice și al organizației 
trimestrul care urmează să consti
tuie un nou pas pe calea continuei 
dezvoltări a școlii.

Să 
pe 
s» 
ia 
a

comun al cadrelor
U.T.C.

Pavel MUNTEANU

NOI JALOANE IN ACTIVITATEA DE ORGANIZARE EîS—£
_ problemele noi de organizare și con-

ȘTIINȚIFICA A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII
(Urmare din pag. I)

Uce din învățămîntul superior și a 
cerce'tătorilor științifici care-și des- 
jăFoari activitatea in cadrul instilu- 
lelor de cercetări Lipsa acestei co
laborări a fost resimțită în județele 
mal slab dezvoltate caîe nu dispun 
de astfel de posibilități.

Cea mai eficace metodă de răs
pândire a cunoștințelor de organiza
re pare să fie bazată pe realizarea 
practică în întreprinderi a unor stu
dii bîne fundamentate științific. In 
viitor se impune găsirea unor posi
bilități de cointeresare materiala 6 
colectivelor complexe de elaborare t 
studiilor la oare participă în afara 
întreprinderii, specialiști din Institu
tele de învățămînt superior șl de la 
institutele de cercetări. Acest lucru 
este necesar cu atit mai mult cu cît 
aceste cabinete nu dispun de un 
număr oorespunzătoT de specialiști 
‘■ilflTiMll oare să poată elabom lu
crări de valoare cu utilitate practi-

că în unitățile economice. S-a subli
niat de asemenea faptul că, coordo
narea activității cabinetelor de către 
colectivul coordonator nu a fost des
tul de substanțială lntr-o perioadă 
ci nd de altfel nu exista nici o ex
periență prealabilă în acest domeniu.

ÎNTREBARE: Ce s-a stabilit pen
tru dezvoltarea continuă a activi
tății de organizare superioară a pro
ducției șl a muncii î

RASPl’NS: Tov. Lng. Pc-tre Turcu, 
director în comitetul de sfat pentru 
probleme de organizare șl salariza
re, a prezentat In ședința de închide
re o consfătuirii unele recomandări 
pentru activitatea de viitor a cabi
netelor. Iată citeva dintre ele:
• Activitatea acestora să lie ca

nalizată pe răspîndirea cunoștințelor 
de organizare deoarece capacitatea 
centrului de perfecționare a pregăti
rii cadrelOT de conducere din între
prinderi, de la București, este de
parte de a satisface necesitățile eco

nomiei naționale în acest domeniu.
< Paralel cu propagarea cunoș

tințelor noi de organizare, este utilă 
trecerea la rezolvarea problemelor 
din întreprinderi. Este adevărat că 
uneori problemele de organizare sînt 
foarte sirius legate de tehnologia 
proceselor de producție. Nu trebuie 
însă să intre în preocuparea direc
tă a cabinetelor problema asimilării 
de produse noi. Este necesară co
ordonarea tuturor acțiunilor pe linie 
de organizare pentru evitarea supra
punerilor și paralelismelor, deoarece 
în cursul anului 1968 au existat si
tuații in care s-au organizat ecliuni 
cu același continui simultan de către 
C.N.I.T., sindicate, ministere și ca
binete. Pentru anul 1969 indicația 
da-tă de Consiliul economic este ca 
toate acțiunile care se vor întreprin
de pe linie de organizare sfi se des
fășoare sub egida cabinetelor la ni
vel teritorial, iar acțiunile ministe
relor se vor coordona de către colec
tivul central. O latură importantă a

activiitățil cabinetelor este colabora
rea lor cu serviciile sau comparti
mentele de organizare științifică a 
producției șl a muncii din unitățile 
economice. Această colaborare nu 
trebuie înțeleasă ca un control asu
pra acestor compartimente (cu ex
cepția celor Întreprinse de comi
siile economice) ci în sensul folo
sirii lor la acțiunile întreprinse de 
cabinete pentru generalizarea studi
ilor valoroase în unitățile cu profil 
similar.

Elaborarea de către salarlațli per- 
manenți ai cabinetelor a unor stu
dii de interes practic, nu este un 
lucru rău, dar important este ca 
aceste cabinete să atragă colective 
largi de specialiști în efectuarea u- 
nor asemenea lucrări, iar verifica
rea valabilității concluziilor desprin
se să se facă dc către comitetele dc 
direcție.

Cadrele didactice din învățămîntul 
tehnic mediu șl chiar cel superior 
trebuie să fie antrenate In acțiunile

RĂSPUNS: In încheierea lucrări
lor tov. ing. Ion St. Ion din partea 
Consiliului economic a punctat Im
portanța activității desfășurate de ca
binete în lumina Indicațiilor Confe
rinței Naționale a partidului din de
cembrie 1967. Programele de Instrui
re organizate de cabinete trebuie să 
reflecte realitățile și posibilitățile de 
îmbunătățire a activității. Paralel cu 
această activitate este util să se 
stimuleze elaborarea de studii aplica
bile în întreprinderi.

Propunerile făcute de cabinete se 
vor prezenta la Consiliul economic 
pentru soluționare în special în le- 
gălură cu sprijinul malerial al acti
vității acestora, procurarea de ma
terialo. formarea unei filmoteci pro
prii etc.

ÎNTREBARE : Concluzia rtv. ?
RĂSPUNS: Inițiativa organizării 

acestei consfătuiri a fost utilă și 
reușită, contribuind fără îndoială la 
desfășurarea unei activități mal bo
gate în viilor.

Televiziune
MARȚI I APRILIE

17/30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi: Consultații la 

limba română (clasa a XII-a). 
Tema: Direcții In dezvoltarea 
romanului din perioada Inter
belică. Prezintă prof. dr. docent 
AI. Piru.

18.05 Limba engleză. Lecția 52.
18.30 Pentru copil : „Tolebolanlrus". 

Plante de apă.
10.00 Telejurnalul de seară. Buleti

nul meteorologic.
10.30 Tcle-unlversitafea : „De Ia lu

netă la radlolelescop".
20,00 Seară de teatru : „Hora dom

nițelor" de Radu Stanca. Trans
misie de la Teatrul National din 
Clnj. Regla Ioan Taub. In pauze > 
Cronica muzicală, de Pelre Co- 
dreanu. Calendar U.N.E.S.C.O.» 
Alecu Russo.

22,20 Varietăți pe peliculă.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Radio
MIERCURI 2 APRILIE

PROGRAMUL I:

5.05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9,30 Muzică șl actua
lități: 9.30 Matineu Ikierar, 10,00 Al
bum dc madrigale, 10,Î0 Curs de lim
ba germană. Ciclul II, lecția a 26-a»
10.30 Muzică populară; 11,05 Din 
croația compozitorului Ton Vasilescu»
11.30 Piese corale,- 11,45 Sfatul medi
calii:: 12.00 Melodii de ieri, interpret! 
de azi,- 12.15 Cronica muzicală; 12,30 
fntilniTe cu melodia populară și in
terpretul preferai,- 13.10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,21 Muzică ușoară»
14.10 File de legendă; 14,35 Concer
tul zilei; 15.05 Valsuri celebre,- 15,15 
Studioul de poezie; 15,35 Antologie 
corală; 16 00 Radiojurnal. Sport,- 16,J0 
Melodiile anotimpurilor; 16.30 Ante
na tineretului; 16,55 Radio publicitate; 
17.00 Orchestra Cornel Popescu,- 17.30 
La microfon Mihaela Mihai și Donald 
Lautrec; 17.45 Radiosimpozion 18.1)5 
Album folcloric; 18.30 Gazeta radio; 
13.00 O melodie pe adresa dumnea
voastră,• 19.20 Sport,- 19.30 Din înre
gistrările violonistului Ion Luca Bă- 
nățeanu și ale clarinetistului Gull 
Adolf; 19.50 Sansonete» 20,05 Frag
mente din operete,- 20,20 Formația de 
muzică ușoară Coral; 21,05 Știință, 
tehnică, fantezie,- 21,30 Pagini din o- 
pera , Michelangelo" de Alfred Men
delsohn; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Vechi me
lodii populare; 22.40 Moment poetic, 
22,45 Actualitatpa muzicală; 23,20 Mu
zică ușoară- O o-—5 00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL J1 :
6,10 Ritmurile dimineții; 6,45 Cin- 

tec joc și voie bună; 7,10 Valsuri, 
polci, marșuri,- 7,37 Melodii distracti
ve; 7 45 Cîntece și jocuri oltenești»
8.10 Tot înainte,- 8,25 Duete din ope
reta „Vînt de libertate" de Dunaevskl»
9.10 Curs de limba germană. Ciclul 
I, lecția a 17-a,- 9,30 Soliști de mu
zică ușoară; 10,05 Recital Radu Aldu- 
lescu,- 10,30 Antena tineretului,- 10,55 
Arii celebre din opere,- 11,40 Fante
zii din operete; 12.05 Avanpremieră 
cotidiană; 12,16 Concert de prinz; 
13.00 Din muzica popoarelor; 13.15 
Lieduri,- 13.30 Unda veselă; 14,10 ln- 
terpreti de muzică populară,- 14.30 
Moment științific; 14,35 Muzică ușoa
ră; 15,00 De la preclasici la moderni»
15.30 Muzică ușoară,- 15,40 Radio pu
blicitate; 16.00 Cîntece de loan Chi- 
rescu,- 16,15 Consultație juridică; 16.25 
Muzică ușoară; 17,00 Radiojurnal. 
Sport; 17,10 Soliști și formații artis
tice de amatori; 17,30 Arte frumoase» 
18.05 Recital de poezie susținut de 
Emil Bota,- 18,25 Mozaic muzical,- 19 05 
Luminile rampei; 19,30 Curs de lim
ba germană. Ciclul II, lecția a 26-a» 
19.50 Noapte bună, copii; 20,30 Ora 
specialistului; 20.50 Teatru radiofonic,
22.30 Cronica muzicală; 22,45 Cîntece 
de dragoste,- 23,45 Orchestra Manto- 
vani; 23.58—1,00 Cantata „Carmina 
Bnrana" de Carl Orff.

I. C. R. M. PETROȘANI
Sir. Republicii nr. 92

ANGAJEAZĂ
LA PETROȘANI

Merceolog principal ; condiții : studii medii și 7 ani ve
chime in funcții economice, salarizare intre limitele 1125-1425 
lei.

Planificator I ; condiții : studii medii și 7 ani vechime în 
funcții economice, cu limitele de salarizare 1025-1300 lei.

LA DEVA
Merceolog principal ; condiții : studii medii și 7 ani vechime 

In funcții economice. Limite de salarizare 1 125-1 425 lei.

0. C. L ALIMENTARA
PETROȘANI

Angajează de urgență PAZNICI PENTRU 
UNITĂȚILE COMERCIALE DIN LOCALITĂ
ȚILE LUPENI, PETRILA ȘI CIMPA. Cei in
teresați să se prezinte la serviciul personal al 
O.C.L. Alimentara Petroșani.

Informații se pot lua zilnic între orele 7-15, 
telefon 1563—1394.
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Seară de cultură 
românească 

la Tokio

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN PAKISTAN <

■t'
ORIENTUL APROPIAT

— Corespondentul 
Țuiu, transmite : 
prietenie Japonia

• Arestări în rîndul persoanelor care se dovedesc
corupte

• Marea majoritate a întreprinderilor industriale

* ■ M-

V *

I
V

1

asociației, oameni de artă
ca-

funcționează •Y■

Dcclarafiilc unui purtător de cuvint al Foreign 
Officc-ului

• Sosirea la Amman a subsecretarului 
M.A.E. egiptean

de stat înTOKIO 31.
Agerpres, F. 
Asociația de
— România a organizat luni la
.Kydkai Public Hali" din Tokio 
o seară de cultură românească 
la care au luat parte membri 
ai
Și cultură. Cu acest prilej, 
rlcaturistul și producătorul de 
filme de desene animate Yoji 
Kuri, a făcut o interesantă ex
punere despre filmul românesc 
de scurt metraj și a împărtă
șit impresiile sale culese in 
timpul vizitelor in țara noastră 
șl cu prilejul participării lui 
la Festivalul cinematografic de 
la Mamaia. Prof. Sellchi Ishida, 
de la Facultatea de cinemato
grafie a Universității ..Nihon', 
a vorbit, de asemenea, despre 
succesele cinematografiei româ
nești.

CARACI 31 (Agerpres). — Șeful 
noilor autorități din Pakistan, gene
ralul Yahia Khan, a început ares
tări in rîndul persoanelor care se 
dovedesc corupte’', transmite agen
ția U.P.I., care citează un comunicat 
al postului de radio pakistanez. Ge
neralul Yahia Khan a dat ordin lu- 
luroî oficialităților 
eliminarea 
în direcția 
nistrației".

Agențiile
luni s-au deschis școlile, colegiile și

universitățile, roluîndu-se astfel cursu
rile după cinci luni de întrerupere. 
Marea majoritate a întreprinderilor 
industriale funcționează, iar preturile 
la principalele produse alimentare 
scăzut mult sub nivelul atins 
cursul lunii februarie. La Dacca,
Pakistanul de est, s-a anunțat ofi
cial că persoanele arestate in virtu
tea legii marțiale instituite de con
ducerea militară se află acum în fata 
tribunalului.

ViENA

corupției 
asigurării

,să se ocupe de 
și să acționeze 
eficientei adrai-

de presă au transmis că

Conferința liderilor 
partidelor

VIENA 31. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: Du
minică s-a reunit la Hotel Kahlen- 
berg, în împrejurimile Vienei, con
ferința liderilor partidelor socialiste 
din Austria, Anglia, Belgia, Danemar
ca, Elveția. Finlanda, R. F. a Germa
niei. Islanda, Italia, Israel, Olanda și 
Suedia.

Tn cadrul unei conferințe de pre
să Bruno Pittermann, președintele 
Internaționalei socialiste, a declarat 
că participanții la conferința lideri
lor partidelor socialiste se pronunță

socialiste
țările, 
cadrul 
atenție 

reuniunea

pentru relații bane cu toate 
Pittcrmann a relevat că în 

ședinței au fost analizate cu 
apelul participantilor la
Tratatului de la Varșovia privind se
curitatea europeană, precum și pro
punerile precedentei conferințe de la 
București a statelor Tratatului de la 
V arșovia.

Conferința nu a elaborat documen
te. ci numai recomandări pentru Bi
roul Internaționalei 
prilejuit un schimb 
participanți asupra 
interes comun.

socialiste și a 
de păreri între 

problemelor de

Funeraliile generalului 
Eisenhower

WASHINGTON 31. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: La Washington au avut 
loc luni funeraliile generalului Dwight 
Eisenhower, fost președinte al Sta
telor Unite ale Americii, remarcabil 
om de stat și conducător militar, ca
re a adus o însemnată contribuție 
la victoria forțelor aliate asupra fas
cismului. Pe întreg teritoriul State
lor Unite, drapelul național a fost 
coborit în bernă. fiind zi de doliu na
tional. Toate instituțiile, universitățile, 
școlile au fost închise. Posturile de 
radio și televiziune au transmis in 
Întreaga tară ceremonia funeraliilor 
generalului Eisenhower.

Pc întreg traseul străbătut de cor
tegiul funebru se aflau zeci de mii 
de locuitori ai capitalei S.U.A. și

statelor învecinate, sosiți aici pen
tru a-și lua un ultim rămas bun de 
la fostul lor conducător.

După terminarea ceremoniei, si
criul acoperit cu drapelul de stat al 
S.U.A. a fost îmbarcat într-un tren 
special, care a plecat spre Abilene 
(Kansas), orașul natal al generalului 
Eisenhower, unde miercuri va avea 
loc înhumarea.

ai

Wilson-Gowon
LAGOS 31 (Agerpres). — Dumini

că după-amiază, premierul britanic, 
Harold Wilson, aflat în vizită oficială 
la Lagos, a avut o ultimă întreve
dere de două ore cu șeful statului 
nigerian, generalul Gowon în tim
pul căreia, potrivit surselor Amba
sadei engleze din capitala Nigeriei, 
a fost discutată posibilitatea unei 
fntilniri între colonelul Ojukwu și 
premierul Wilson.

După această întilnire Harold Wil- 
ti a anunțat în cadrul unei confe
rințe de presă, că a lansat colonelu
lui Ojukwu invitația de a avea o 
întrevedere într-o tară africană, pre
cizând că această invitație a fost 
trimisă după ultima întrevedere a- 
vută cu Gowon. In legătură cu me
sajul adresat liderului biafrez, Wilson 
a precizat că este dispus să discute 
cu colonelul Ojukwu orice problemă 
pe care acesta dorește să o abor
deze.

au
in
in

★

CARACI 31 (Agerpres). — Gene
ralul Yahia Khan, șeful noii admi
nistrații militare din Pakistan, șl-a 
asumat luni funcția de președinte al 
țării. Postul de președinte rămăsese 
vacant în urma demisiei mareșalului 
Ayub Khan, de la 25 martie.

JAPONIA : Aspect de la un recent inarș desfășurat la Tokio pen
tru retrocedarea Okinawei; au luat parle peste 10 000 persoane.

Ziarul „ Nhan Dan“ despre poziția S.U.A 
față de convorbirile de la Paris

HANOI 31 ȚAgerpres). — Referin- 
du-se la poziția guvernului S.U.A. 
față de convorbirile de la Paris, 
ziarul „Nhan Dan" afirmă înlr-un 
comentariu că, după zece ședințe, 
conferința de la, Paris continuă să 
bată pasul pe loc din cauza refu-

Plenara lârgltâ a C. C
al Frontului Patriei

HANOI 31 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la Ha
noi a avut loc cea de-a 17-a plenară 
lărgită a Comitetului Central al Fron
tului Patriei din Vietnam, la care au 
participat reprezentanți ai partidelor 
politice, organizațiilor de masă și re
ligioase, reprezentanți ai Armatei 
populare vietnameze.

Hoang Quoc Viet, membru al Pre
zidiului C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam, a prezentat raportul poli
tic cu privire la succesele forțelor 
armate și ale populației din cele două 
părți ale Vietnamului in lupta pen
tru respingerea agresiunii americane 
și pentru construirea socialismului 
în R. D. Vietnam, precum și cu pri
vire la sarcinile pentru perioada ur
mătoare.

Participanții au adoptat o rezoluție

din Vietnam
în care 
raportul

Referindu-se la recenta vizită in 
R. D. Vietnam a unei delegații a 
F.N.E. din Vietnamul de sud, rezo
luția arată că aceasta a constituit un 
important eveniment politic care a 
demonstrat o dată în plus adevărul 
că „Vietnamul este unul, națiunea 
vietnameză este una" și a reafirmat 
solidaritatea de nezdruncinat și uni
tatea de spirit a poporului vietna
mez din nordț.șhdin sud. hotărîrea 
lor fermă de a lupta și de a-i 
ge pe agresorii- americani.

Rezoluția reafirmă totodată 
nul pentru declarația în patru 
te a guvernului R. D. Vietnam șl 
programul în cinci puncte al F.N.E. 
din Vietnamul de sud — reprezen
tantul autentic al poporului sud-viet- 
namez.

este aprobat în unanimitate 
politic.

zului Administrației S.U.A. de a re
nunța la scopurile sale agresive în 
Vietnam. Contrar declarațiilor sale 
împotriva escaladării războiului, 
S.U.A., arată ziarul, sporesc efecti
vele militare și intensifică actele de 
război.

Atît timp cil S.U.A. vor continua 
agresiunea împotriva țării noastre 
sîntem hotărîți să-i infrîngem pe a- 
gresori, scrie „Nhan Dan", subliniind 
că pentru înfăptuirea drepturilor sa
le naționale fundamentale poporul 
vietnamez este hotărît să ducă lupta 
pînă la victoria totală. Aceasta este 
voința de fier a întregului popor 
vietnamez, iar poziția noastră justă 
se bucură de simpatia caldă și spri
jinul popoarelor lumii, inclusiv ale 
oamenilor progresiști din Statele U- 
nite. Această poziție este exprimată 
în cele patru puncte ale guvernului 
R. D. Vietnam și cele cinci puncte 
ale F.N.E. din Vietnamul de sud și 
ea constituie soluția politică justă a 
problemei vietnameze.

învin-

sprijl-
pune-

seurC
Festivalul cîntecului popular cubanez

HAVANA. — In orașul Santiago 
de Cuba s-a desfășurat timp de o 
săptămînă Festivalul cîntecului popu
lar cubanez (El Festival de la Trova 
Cubana). Troverii cubanezi de astăzi 
ca și strămoșii lor din Evul Mediu 
sînt în același timp poeți- compo
zitori, instrumentiști și cîntăreti. Fes-

tivalul trovei cubane a reunit într-o 
măiastră combinație interpret! de re
nume din’ generația vîrstnicilor în 
frunte cu Emiliano Blez și cea a ti
nerilor, exprimînd bucuria și patosul 
vremurilor pe care poporul cubanez 
le trăiește azi.

• BONN. — O manifestație a 
extremiștilor de dreapta a primit o 
replică severă la Stuttgart. Adolf 
vonThadden, președinte al Partidu
lui National-democrat, a preconizat 
duminică la o întrunire la Stuttgart 
crearea unei „gărzi civile" destinate 
înăbușirii .agitațiilor" tineretului 
progresist din R.F. a Germaniei.

întrunirea de la Stuttgart a fost 
întreruptă de grupuri de manifes
tant indignați de activitatea provo
catoare a P.N.D.

„FIAT 124“
MOSCOVA. — Au fost încheiate 

probele de drum cu autoturismul 
model „Fiat 124", care urmează să 
fie fabricat la Uzinele din Orașul To
gliatti pe Volga, după licență și cu 
instalații importate de Ia Uzinele Ita
liene „Fiat". Autoturismul a parcurs 
in probe aproximativ un milion de 
kilometri pe diferite drumuri. Cu a- 
cest prilej au fost propuse unele 
modificări ale caroseriei și ale unor 
«nba-’^-'nibhirl.

• BEZl’ASL — Duminică a 
fost organizat In apropierea 
Beliastului un, sabotaj la o 
uzină de electricitate din a- 
propierea capitalei Irlandei de 
Nord.

Politia' a declarat că tero
riștii au distrus două mari 
transformatoare electrice șl au 
produs un incendiu care a 
provocat pagube evaluate la 
500 000 lire sterline. Pentru 
arestarea atentatorilor a fost 
declanșată una dintre cele 
mai ample aajiuni polițienești 
din ultimii ahi.

Cutremur în Etiopia

Generalul Amri a acceptat să formeze noul guvern 
al R. A. Yemen

SANAA. — După cum a anunțat 
postul de radio Sanaa, generalul Has
san Al-Amri, a acceptat să formeze

R. P. UNGARA: 
Constructorii buda- 
peslani ridicînd noi 
blocuri de locuințe 
in cartierul Kelen- 
fold.

noul guvern al Republicii Arabe 
Yemen.

Generalul Amri, care a demisio
nat recent din funcția sa de premier, 
a fost însărcinat do Abdul Rahman 
Al-Iriani, președintele Consiliului pre
zidențial din Yemen, să formeze o 
nouă echipă guvernamentală.

Postul de radio citat, menționează 
o declarație a generalului Amri, ca
re subliniază că „a fost determinat 
să accepte cererea președintelui în- 
trucît țara trece printr-o perioadă 
critică".

ADDIS ABEBA. — Un puternic 
cutremur a fost înregistrat in locali
tatea Serdo, situată la 450 km nord- 
est de Addis Abeba, a dedlarat un 
purtător de cuvint al poliției etio
piene, citat de agenția Reuter. Bilan
țul provizoriu al cutremurului — 23 
de persoane ucise, 160 rănite și peste 
300 de persoane rămase fără locu
ințe.

• NEW YORK. — Incidente vio
lente s-au produs simbătă și dumi
nică la Detroit între un grup de negri 
și polifie. Un poli(ist a fost ucis, iar 
cinci negri au fost răniți. Poliția a 
arestat 135 de cetățeni de culoare.

• CARACAS. — Ministrul de ex
terne venezuelian, Aristides Calvanl 
a anunțat că guvernul său studiază 
posibilitățile de restabilire a rela
țiilor diplomatice cu Argentina, Pe
ru șl Panama. Acțiunea este urma
rea renunțării de către guvernul pre
ședintelui recent instalat, Ralael 
Caldera, la așa-numita .doctrină 
Betancourt" în baza căreia fostul 
guvern venezuelian a rupt rela
țiile sale diplomatice cu aceste țări 
pe motiv că regimurile respective 
au fost instalate în urma unor lo
vituri de stat.
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LONDRA 31 (Agerpres). — Guver
nul britanic speră oa convorbirile cu 
privire la situația din Orientul Mij
lociu dintre reprezentanții la 0.N.U. 
ai color patru mari putori, membre 
alo Consiliului de Securitate, să în
ceapă joi la Now York, a declarat 
tin purtător de cuvint al Foreign 
Office-ului. Purtătorul de cuvint a 
subliniat că Marea Britanic nu pre
conizează 
tulul care 
tru". El a 
Irului de

Stewart, că ar 
eforturi pentru 
glementare care 
de către toate părțile interesate.

trebui să se depună 
a se ajunge la o ro

șă fie acceptabilă

★

o reglementare a conflic- 
să fie impusă de „cei pa- 
reamintll declarația minis- 
oxlerne britanic, Michael

Un interviu
a lui

Lodge
WASHINGTON 31 (Agerpres). - 

Intr-un interviu acordat unei socie
tăți americane de radio șeful dele
gației americane la convorbirile de 
la Paris în problema vietnameză, 
Henry Cabot Lodge, a fost nevoit să 
recunoască faptul că S.U.A. nu pot 
să obțină o victorie militară în Viet
namul de sud și că este necesară o 
soluție politică pentru încetarea răz
boiului din Vietnam.

Referindu-se la stadiul negocierilor 
purtate în capitala Franței, Lodge a 
arătat că, după părerea sa, „una din 
realizările pozitive constă în faptul 
că noi continuăm să ne întilnim, lu- 
înd loc în jurul aceleiași mese și dis- 
cutînd", fiecare parte avînd 
posibilitatea sâ cunoască mai 
poziția celorlalte părți.

Guvernul american urmărește
„vietnamizarea războiului**

WASHINGTON 31 (Agerpres). 
Precizînd poziția guvernului In pro
blema vietnameză, ministrul apărării 
al S.U.A., Melvin Laird, a declarat 
într-un interviu acordat săptămîna- 
lului' „U.S. News and World Report" 
că deocamdată nu este momentul să 
se vorbească despre o retragere a 
unor trupe americane din Vietnamul 
de sud. Avînd în vedere, cererile 
opiniei publice de retragere a tru
pelor americane din Vietnam ol a 
afirmat din nou că guvernul ame
rican urmărește „vietnamizarea răz
boiului". După cum a arătat Laird, 
această „vietnamizare" ar implica 
acordarea în viitorul imediat a unei 
sume suplimentare de 156 de milioa
ne de dolari regimului de la Sai
gon, destinată procurării de echipa
ment militar necesar trupelor sal-

qoneze. Unii comentatori sînt 
părere că prin 
se urmărește 
sporirii cheltuielilor
*'.U.A. în Vietnam.

astfel 
bine

de 
această propunere 

de fapt camuflarea 
militare ale

PARIS

- •—

Demonstrație
In sprijinul retragerii 
Islandei din N.A T.O.

REYKJAVIK 31 {Agerpres). — In 
fața clădirii Ambasadei americane din 
Reykjavik a avut loc duminică sea
ra o demonstrație la care peste 2 000 
do persoane au scandat lozinci în 
sprijinul retragerii Islandei din 
N.A.T.O. și pentru evacuarea baze
lor militare ale S.U.A. de pe teri
toriul insulei.

Agenția Reuter, 
această informație, 
tămîna trecută un
din Altting (parlamentul insulei), a 
depus o moțiune în sprijinul retra
gerii Imediate a 
Nord-Atlantic.

Ga urmare a 
la N.A.T.O., pe

care a transmis 
amintește că săp- 
grup de deputațl

tării din Pactul

participării Islandei 
teritoriul insulei se 

află amplasate numeroase baze na
vale și aeriene ale S.U.A.

Greva piloților englezi 
de pe liniile

LONDRA 31 (Agerpres). — Toate 
avioanele aparținind societății .Bri
tish Overseas Airlines Corporation" 
(B.O.A.C.) nu vor mal efectua zbo
ruri obișnuite pe liniile internațio
nale, ca urmare a grevei declarate 
de cei 1 100 de piloți aparținind a- 
cestei societăți britanice. Hotărîrea 
de a declara grevă a intrat In vi
goare luni dimineața tn urma cșecu-

internaționale
lui tratativelor începute acum două 
săptămîni între Asociația britanică 
a piloților și oficialitățile companiei. 
Efortul de mediere întreprins de 
Barbara Castle, secretar de stat 
pentru problemele muncii și produc
tivității, care a încercat să deter
mine cele două părți, aflate in con
flict, să ajungă la un acord, nu a 
dat rezultatele scontate.

TEL AVIV 31 (Agerpres). — In ca
drul unei reuniuni a Comitetului 
Central al Partidului israelian Mapam, 
care a avut loc la Tel Aviv, a fost 
adoptată o rezoluție prin care se cere 
guvernului să adopte de urgență un 
plan de pace, pentru a evita o even
tuală soluție 
legătură cu 
din Orientul 
respondents

O altă rezoluție, 
ția citată, se referă 
sirii unei 
refugia li lor

impusă din exterior in 
reglementarea situai iei 
Mijlociu, relatează co- 
agentiei France Presse. 

precizează agon
ia necesitatea gă- 
pentrtisolutii 

arabi.
problema

31 (Agerpres). — Salah’ 
în Minis-

AMMAN
Gohar, subsecretar de stat 
torul Afacerilor Externe egiptean, a 
a sosit duminică la Amman. El a fost 
primit de către primul ministru 
iordanian Abdelmoneim Rifai.

Intr-un comunicat dat publicității 
la sfirșitul întrevederii se arată că 
în cursul convorbirilor care au a- 
vul loc a fost analizată situația din 
Orientul Apropiat, precum și poziția 
celor patru mari puteri în legătură 
cu această problerfRî.

întrevedere
Nixon-de Gaulle

WASHINGTON 31 (Agerpres) - 
Președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, a avut luni dimineața o între
vedere la Casa Albă cu președintele 
Franței. Charles de Gaulle, care a 
venit să asiste la funeraliile fostului 
președinte Eisenhower. In cercurile 
oficiale din capitala Statelor Unite 
se apreciază că aceasta este prima 
întilnire din cadrul seriei de între
vederi pe care președintele S.U.A. 
le va avea cu șefii statelor străina 
veniți să asiste la aceste funeralii.

încheierea lucrărilor
Congresului național al Convenției

cluburilor
Corespondentul Ager- 

Al. Gheorghiu, transmite : La 
au luat sfîrșit lucrările Congre- 
național al Convenției clubu- 
republicane, formațiune poli-

PARIS
preș, 
Paris 
sului 
rilor 
tică a stîngii necomuniste. Congre
sul a hotărît în unanimitate să du
că o campanie pentru un vot ne
gativ cu prilejul apropiatului refe
rendum asupra reformei regionale 
și a Senatului.

Membrii convenției au hotărît, de 
asemenea, in marea lor majoritate, 
să adere la viitorul partid socialist, 
al cărui congres constitutiv va a- 
vea loc între 7 și 9 mai.

Ei au mai apreciat că unul din 
obiectivele fundamentale ale viito
rului partid socialist va trebui să

ROMA 31. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: La 
Roma au luat sfîrșit lucrările Co
mitetului ad-hoc pentru păduri și in
dustria forestieră al Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.). Reprezentanți din 
aproximativ 100 de țări membre ale 
F.A.O. au adoptat programul și pro
iectul de buget al Comitetului pe 
perioada 1970—1971. Se prevede in
tensificarea activității pentru valori
ficarea resurselor forestiere din țările

republicane
fie unirea forțelor stîngii. Francois 
Milterand a insistat In discursul său 
de închidere asupra necesității im
perioase de a se realiza socialis
mul, de a se înlătura toate formele 
de exploatare economică. El s-a pro
nunțat, din nou, pentru naționaliza
rea principalelor mijloace de pro
ducție.

Moțiunea de politică externă a- 
doptată de conferință se pronunță 
printre altele, în favoarea dispari
ției blocurilor militare. ..Pentru Fran
ța, se arată în moțiune, apartenența 
la N.A.T.O. nu înseamnă, azi, o ga
ranție de securitate, ci, oferă o fa
cilitate suplimentară colonizării eco
nomice șl culturale din partea Sta
telor Unite"

in curs de dezvoltare, sprijinirea e- 
forturilor acestora în vederea dez
voltării industriei forestiere naționale, 
extinderea lucrărilor de inventariere 
a resurselor forestiere, ca prim pas 
spre punerea lor in valoare.

Din Republica Socialistă Romanșa 
la lucrările comitetului a participat o 
delegație condusă de ing. Filip Tomu- 
lescu. ministrul adjunct al industriei 
forestiere, care a fost ales șl vice
președinte al Comitetului.

Premiile acordate la Festivalul 
International al Filmului 

de la Rio de Janeiro
31 (Agerpres). — 
International al 
de Janeiro a a-

RIO DE JANEIRO 
Juriul Festivalului 
Filmului de la Rio 
cordat Marele premiu al Festivalului
.Pescărușul de aur" filmului argen
tinian „Martin Fierro", al regizorului 
Leopoldo Torrc-Nilsson. in care ro
lurile principale au 
de Alfredo Alcon și 
Premiul pentru cea 
pretare feminină a 
Iritei Mia Farrow

pentru rolul ei în „Rosemary's Baby'1. 
Actorului francez Amido i-a fost de
cernat premiul pentru 
interpretare masculină 
vie, l'amour, la mort" 
Lolouch.

Premiul pentru cea
gic a fost obținui de Jacques Dcray, 
regizorul filmului .Piscina". Filmul 
brazilian .La Compadecida", de Geor
ge Jonas, a primit o mențiune spe
cială pentru fotografie.

cea mai bună 
în filmul „La 
al lui Claude

fost interpretate 
Graciela Borges, 
mai bună inter- 
fost acordat ac- 
(Statele Unite)

mai bună re-
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