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Vizita ministrului de externe
al României, Corneliu Manescu, la Moscova

organ al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R. și al Consiliului popular municipal
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MOSCOVA 7 (Corespondentă de 
la Silviu Podind). La 7 aprilie a so
sit la Moscova, într-o vizită oficia
la, la invitația guvernului sovietic, 
Corneliu Mîinescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România.

La gara Kiev, împodobită cu dra
pele de stat ale României și Uniu
nii Sovietice, oaspetele a fost Intim-

piuat do Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., Niko
lai Firiubin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari supe
riori din M.A.E. al U.R.S.S. Au fost 
prezonti, de asemenea, Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, precum șl mem
bri ai Ambasadei Române din Mos
cova.

La punctul de frontieră Ungheni, 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei a fost intîmpinat de repre
zentant! al M.A.E. al U.R.S.S. De a- 
semenea, la Kiev a fost salutat de 
D. Z. Belokolos, ministrul afacerilor 
externe al R.S.S. Ucralniene.

(Continuare tn pag. a 4-a)

Valea Jiului pe traiectoria
marii întreceri

A

In loc de „prelată Gospodarii municipiului La I. F. Petroșani
In sflrșit, mai în glumă, mai 

In serios, iarna s-a dat bătu
tă și. spre bucuria mai ales a 
gospodarilor, primăvara și-a 
reintrat în drepturi. Multi, 
foarte mul/i cetățeni, fără să 
mai aștepte decizii și convo
cări. In timpul lor liber, au 
ieșit în jurul blocurilor ca al
binele, In dorința de a primeni 
zonele verzi, de a- aranja ast
fel fiecare palmă 
blocului, pentru 
fie mai frumos, 
decît altul.

întreprinderile 
tlile din raza 
nostru au pornit
cru. vremea prielnică din ul
tima săplămlnă oferindu-le po-

ca 
mai

din lumi 
unul sd 

1 primitor.

inslitu-
municipiului 

șf ele la lu-

sibilitatca etalării calității lor 
de buni gospodari.

Și, pentru că ziua de dumi
nică a tost plină de soare, am 
pornit și noi pe magistrala 
Văii Jiului, dinspre Lonea la 
Uricani, în căutare de inedit, 
de acțiuni pe care să le con
semnăm în paginile ziarului. 
Și In timpul popasurilor tăcu
te în diferite localități, am ln- 
tllnil frumușele, hărnicie 
multă 
dar pe 
fală de 
peclul 
în care

Dar, să dăm cuvînlul fapte
lor :

și 
grijă gospodărească, 
alocuri și indiferentă 
ceea ce Înseamnă as- 
irumos al localității 
trăim și muncim.

• VALEA JIULUI ÎȘI PREGĂTEȘTE VEȘMÎNTUL DE PRIMĂVARĂ • MII DE 
CETĂȚENI DIN TOATE LOCALITĂȚILE AU PARTICIPAT DUMINICĂ LA 

ACȚIUNI VOLUNTAR-PATRIOTICE

La Lonea,
inițiativa

dar si delăsare
Strada principală din Lonea ne-a 

intîmpinat curată, așa cum de altfel 
îi șade bine. Că pe ici, pe colo se 
mai poate face cîte ceva, e adevă
rat. dar vorba-i că în general, fata 
skd'ii arată mult întinerită în com
parație cu cea care a fost acum o 
s'dDtftmînă. Că în zilele ce urmează 
florile se vor planta și-i vor spori 
întinerirea, e un adevăr pe care-1 
vom constata probabil cu ocazia u- 
nei alte vizite. Nu putem însă tre
ce cu vederea aspectul dezolant al 
terenului din fața restaurantului 
„Cărbunele", unde salarialii localu
lui n-au mișcat încă din loc nici 
măcar o piatră. Poate așteaptă o 
nouă zăpadă care să le acopere in
dolenta ’ Am zis poate, dar sa fie 
siguri că iarna a plecat de-a bine- 
lea si că ei trebuie să pună cît mai 
degrabă „degetul pe rană”. Urgenta 
se impune și amenajării terenului, 
încă viran aflat dincolo de pod, 
alături de același restaurant, care 
stri--ă inimosul peisaj pe care-1 o- 
feră vizitatorului noua incintă a 
minei. în acest sens, ajutorul E. M. 
Lonea n-ar prisosi cu nimic.

Colonia Gh. Gheorghiu-Dej
Lonea arată ca pregătită pentru fil
mare. Străzile și casele sînt curate 
și bine îngrijite. Nici n-au cum a- 
răta altfel — ne spune tov. Ladislau 
Lain, primarul orașului Petrila, care 
ne însoțește. Aid locuiesc doar cel 
mai vechi mineri din Lonea, cărora 
buna gospodărire din jurul casei le-a 
„intrat in singe". Strada Parcului, 
din colonia amintită, reprezintă eta
lonul de cum trebuie să arate cu 
adevărat o stradă, deși cum am 
spus și celelalte străzi sînt curate.

în capătul acestei străzi, parcul, a- 
flat în „îngrijirea" U.T.C., zace încă 
în paragină, așteptîndu-și posomorit 
oaspeții care întîrzie să-l dea fața 
pe care o merită. Nu de alta dar 
între strada Parcului și parc e o di
ferență prea izbitoare.

Coborîm din colonie și dăm o 
raită prin cartierul 6 August, unul 
din cele mai vechi cartiere ale ora
șului Petrila. Despre cum s-au mo
bilizat locatarii blocurilor de aici 
pentru a schimba aspectul zonelor 
dintre blocuri nu se poate scrie a- 
proape nimic. Aceasta deoarece s-a 
făcut prea puțin. Un cuvîht de spus 
în acest sens îl au deputății, res
ponsabilii de Ijlocuri și cetățenii 
care locuiesc în acest cartier. Răs
punsul'acestora trebuie să fie tradus 
în fapte. Același lucru și despre 
strada Școlii, care e și poartă de 
intrare în acest cartier. Conduce
rea școlii va trebui neapărat să-și 
îndrepte pnvirea si către strada ce-i 
poartă numele.

în ce privește Lonea, cam atit. 
Dacă pînă mai ieri primăvara abia 
batea la ușă. acum ne-a intrat de-a 
binelea în casă și ca buni gospodari 
s-o primim cum se cuvine. Posibili
tăți sînt destule. Bunăvoință să fie, 
și, în zilele ce urmează, Lonea, car
tierele ei, pot și trebuie să fie înti
nerite.

Dar să relatăm cele constatate la 
Petrila. Cinci străzi, printre care 11 
Iunie, Castanilor și Cărbunelui, au 
fost pavate cu zgură roșie. în car
tierul 8 Martie, cel mai frumos car
tier al orașului, pînă la ora actuală, 
mina bunilor gospodari și-a lăsat 
peste tot amprentele. Pe strada prin
cipală a cartierului s-au plantat 150 
meri decorativi, peste 400 mesteceni 
și aproape 300 brazi.

Aici, în jurul fiecărui bloc, zonele 
verzi sînt bine îngrijite, te îmbie la 
o clipă de odihnă. Fiecare metru 
patrat de teren a fost gospodărit cu

frumos. Aici neorînduiala' face casă 
bună cu nepăsarea. Credem, că In 
această privință Consiliul popular al 
orașului trebuie să-și dovedească au
toritatea, obligînd pe cei în cauză 
să-și aducă contribuția în acțiunea 
de înfrumusețare a orașului. Aici 
s-ar mai cuveni relatat și faptul că 
între complexul comercial și str. 
Dacilor pe strada principală, por
țiune unde în toamnă s-au îngropat 
conducte de alimentare fu apă, ri
gola a fost distrusă iar asfaltul de
teriorat. Deși — după cum ni se 
spune de către tovarășul Ladislau 
Laig, s-au făcut nenumărate inter-

tizînd fiecare cîte o mașină pentru 
transportat zgură de la Bănită, mina 
Lonea a „uitat" de promisiunea fă
cută de a contribui cu o mașină și 
un tractor buldo-excavator care să 
încarce zgura. Și mașinile au făcut 
un drum gratuit la .....................
băm cine suportă 
formăm întrebarea 
fel, dacă aceasta 
gere și dorință pentru ca orașul în 
care-și desfășoară activitatea și mina 
Lonea, nu merită mai mult.

Legat de activitatea de duminică 
nu putem trece cu vederea faptul că 
cel pesfte 200 de locuitori ai Petrl-

Bănită. Ne între- 
paguba, dar ne 
firească de alt- 

înseamnă înțele-

din

Locatarii blocului
E3 din Vulcan . au

ieșit cu

acțiunea

mușelare
lui dintre

Foto : M.

Toate bune
pină la

constructori...
De la Lonea pină la Petrila nu-I 

decît un pas. Se pare, după cele 
văzute, că grija Consiliului popular 
al orașului este îndreptată mai mult 
către cartierele Petrilei. Desigur a- 
ceasta nu-i decît o părere care, în 
zilele ce urmează, poate fi infirma
tă, dar numai prin fapte.

Sărbătorirea Zilei

Realizarea sortimentelor
„punct 

pe agenda
u

de lucru

blocuri.

Cocîrlă

toții Ia

a spațiu-

de înfru-

grijă, cu pricepere, 
ceră de a înfrumuseța 
acest cartier.

Străbatem cartierul 
strada principală prin 
plexului comercial. Dar în imediata 
apropiere pete negre, multe pete 
negre acoperă impresia bună de 
mai înainte. Conducerea șantierului 
II construcții își dovedește din plin 
nepăsarea fată de orașul în care-și 
desfășoară activitatea.

înțelegem noțiunea de șantier, dar 
nu putem fi de acord cu lipsa de 
atenție fată de cetățenii orașului care 
vor și se străduiesc să-l știe cît mai

în dorința sin- 
cît mai mull

șl ieșim în 
dreptul corn-

venfii, constructorul amină :.de la o 
zi la alta remedierea acestei por
țiuni de stradă care strică mult fata 
orașului. Considerăm că a sosit mo
mentul ca, conducerea: Grupului 11 
Construcții Valea Jiului să . dispună 
conducerii șantierului, începerea de 
urgentă a remedierilor, aceasta cu 
atit mai mult cu cît directorul gru
pului, tovarășul ing. Dumitru Turnă 
este deputat al Petrilei. Deci...

Și acum cîteva cuvinte despre 
ceea ce s-a făcut duminică. Dacă 
mina, preparatia și șantierul de 
construcții din Petrila au răspuns 
chemării consiliului populari repar-

lei care au înțeles să-și dăruiască 
din timpul lor liber înfrumusețării 
orașului, reprezintă totuși prea pu
țin dacă-1 raportăm la cei peste 
29 000 locuitori cît numără orașul. 
Aici răspunsul trebuie să-l dea de
putății și Consiliul popular orășenesc 
ale 
din

Adunarea generală a salariaților 
întreprinderii forestiere Petroșani, de 
la finele lunii ianuarie a. c., a lan
sat chemarea la întrecere socialistă 
către unitățile economice similare din 
județ, iar sectorul Roșia către toate 
sectoarele de exploatare ale între
prinderii, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, la toți in
dicatorii și la toate sortimentele, in 
vederea rentabilizării și obținerii 
primelor beneficii.

Să analizăm pe scurt cum se pre
zintă întreprinderea, sectoarele și 
exploatările forestiere, după scurge
rea primului trimestru din acest an. 
în ce măsură obiectivele de plan și 
cele din angajamentul de întrecere 
au fost îndeplinite și ce șanse există 
în privința realizării integrale in 
viitor a acestora.

Producțiile globală și marfă au fost 
realizate în proporție de 102,6 res
pectiv 100,4 la sută, iar la produc
ția marfă vindută și încasată depă
șirea de plan se ridică la un nivel 
considerabil: 837000 lei (în angaja
ment se prevede 250 000 lei).

Productivitatea muncii, însă, nu a 
fost îndeplinită decît in proporție de 
98 la sută, deși realizările în acest 
sens po lunile ianuarie și martie 
sînt bune.

Zăpada căzută din abundență la în
ceputul lui februarie și plecarea a 
220 muncitori de la punctele de lu- 
oru, an fost principalii factori — 
după spusele cadrelor de conducere 

-consultate — care au împiedicat des
fășurarea normală a procesului de 
producție.

Neexistînd în dotare utilaje pen
tru deszăpezire (buldozere, autogre- 
dere) a trebuit să se intervină la 
alte întreprinderi din raza munici
piului, survenind evident intîrzieri 
mari pe alocuri în obținerea lor.

Planul fizic la 
tează următoarele

La celuloză fag 
depășire de circa
mult cu 170 mc fată de angajament; 
în schimb, la construcții rurale ex
port minusul de plan se ridică la 
346 mc.

Dacă la bușteni gater și derulaj 
fag plusurile de pînă acum sint mulțu
mitoare (4 243 mc și 26 mc, cifrele 
prevăzute, în chemarea la întrecere 
fiind de 650, respectiv 300 mc), la 
bușteni gater rășinoase răminerea în 
urmă este de 152 mc. Spicuim din 
planul sortimental două nerealizări

care trebuie să alarmeze: — 1 635 
mc la lemnul de mină și — 5 298 
tone la lemnul de foc total.

Realizarea planului sortimental ra- 
mine, in continuare, un obiectiv in 
direcția căruia forțele mobilizate ale 
colectivului de muncitori, irnineri și 
tehnicieni este necesar să acționeze 
cu perseverenta și convingere.

Nu putem să trecem cu vederea 
rezultatele bune obținute la lemnul 
de celuloză, traverse (+ 1 066 bu
căți) și cherestea rășinoase (+239 
mc, ceea ce reprezintă cca 80 la 
sută din angajamentul anual).

La aceste realizări și-au adus o 
contribuție mai mare sectoarele Cim- 
pu lui Neag și Lupeni (șefi de sec
toare loan Stanca și loan Stăncău). 
Remarcăm — pentru hărnicia și dă
ruirea în muncă dovedită — pe șe
ful de parchet Augustin Calotă și 
pe șefii de brigadă Vasile Pop, Ni- 
colae Juncu, Gavrilă Crișan, Cristea 
Gloabă, loan Țăpoi, Vasile Senato- 
vici și Toader Coman.

In ultima vreme, conducerea în
treprinderii, îndrumată de organiza
ția de partid, a luat măsuri ca in 
perioada care vine, la gurile de ex
ploatare unde sînt stocuri să se di
rijeze mijloace de transport cores
punzătoare cerințelor și să rămină 
muncitori sufioienli pentru încărcarea 
integrală a materialului lemnos. Con
știentă de necesitatea unei cît mal 
urgente recuperări a rămînerilor in 
urmă, a întocmit recent un. grafic 
special de lichidare a restanțelor, cu 
obiective distincte pentru fiecare de
cadă. La sortimentele bușteni răși
noase, lemn de mină fag, lobde pen
tru doage se prevăd recuperări to
tale.

Ing. Traian MULLER

căror acțiuni se cer susținu 
plin și cu mai multă convingere.

R SELEJAN

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)

sortimente rapor- 
rezultate : 
export s-a atins o 
470 mc, deci mai IIWMAHjj

sănătății
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MEDICINA - ȘTIINȚA
Șl CONȘTIINȚA

Expresie a deosebitei 
prețuiri acordate muncii 
corpului sanitar, ziua de 
7 aprilie decretată „Zi 
a sănătății", a fost săr
bătorita anul acesta pen
tru prima dată. în fie
care an această zi va fi, 
desigur, o sărbătoare șl 
un bilanț al muncii no
bile pe care o desfășoa
ră personalul medico- 
sanitar zi și noapte, slu
jind cu conștiința trea
ză la sănătatea omului, 
la respectarea strictă a 
anticului dicton „mens 
sana in corpore sano".

Medicii, cadrele medi- 
co-sanitare medii și per
sonalul administrativ' de 
ta Spitalul unificat din 
Petroșani și-au sărbăto
rit pentru prima dată 
ziua într-un cadru fes
tiv, solemn, in sala mi

că a Casei de cultură. 
Adunarea a fost deschi
să de dr. Viorica Mun- 
teanu, care a evidențiat 
semnificația complexă a 
zilei. Dr. Ovidiu Frăjilă 
a prezentat In fata celor 
peste 150 de participant! 
un cuprinzător și elocvent 
bilanț al activității me. 
dlco-sanitare din Valea 
Jiului. Din cuvîntul său 
a reieșit cu pregnantă 
preocuparea necontenită 
a partidului și statului 
nostru pentru sănătatea 
oamenilor muncii, reflec
tată de baza materială 
a ocrotirii sănătății, for
marea și utilizarea rațio
nală a personalului me- 
dico-sanitar, cercetarea 
in știința medicală, for
marea etică și profesio
nală a medicului din zi-

au 
ce 
de 
se

lele noastre. în această 
epocă, a spus vorbitorul, 
cind matematizarea, chi
mizarea, mecanizarea 
o pondere din ce în 
mai mare, condițiile 
muncă și de viată
modifică rapid, medicina 
trebuie să surprindă fe
nomenele noi, să spriji
ne ființa umană în pro
cesul adaptabilității la 
urbanizare și industriali
zare. Dr. Valeriu Ilieș, 
a reliefat contribuia 
adusă de un mare nu
măr de medici și cadre 
medico-sanitare din Pe
troșani, evidential! 
munca lor, a adus
cunoștința tuturor celor 
prezent! la adunare un 
plan de măsuri prin care 
colectivul medico-sarii- 
tar din Petroșani se an
gajează să obțină noi

în 
la

succese în ocrotirea să
nătății populației, să 
confirme încrederea pe 
care o are partidul și 
statul în medicina româ
nească modernă.

în încheierea adunării 
a vorbit tov. Gh. Furdui, 
secretar al Comitetului 
muncipal al P.C.R., care 
a felicitat colectivul me- 
dico-sanitar și i-a urat 
noi rezultate în profe
siunea nobilă.

Manifestări asemănă
toare au avut loc la 
spitalele din Petrila, Vul
can și Lupeni. Cadrele 
medico-sanitare și-au ex
primat holărîrea să slu
jească cu devotament 
profesiunea, să îndepli
nească exemplar multi
plele obligații pe care le 
au.

Mai multe brigăzi științifice 
ale Comitetului municipal pen
tru cultură și artă s-au depla
sat, in cursul săptămînii trecu
te, la gurile exploatărilor fo-_ 
restiere clin Gîrboviina, Voe- 
vodu, Răscoala și Lolaia.

In mijlocul muncitorilor fo
restieri, juriștii loan Manea 
șl Ilie Gheorghiu, medicii Tra
ian Marcu, Imre KOrdszy și 
profesorii Marin Verzan. Tibe- 
riu Cardoș, Octavian Chim au 
dezbătut teme de educație sa
nitară, juridice, cunoștințe 
despre univers, istoria Văii 
Jiului și au făcut documen
tate informări politice. Munci
torii forestieri au pus nume
roase întrebări oare. au dat loc 
la discuții. In încheiere, mun
citorii și-au exprimat dorința 
de a fi vizitați cît mai des de 
astfel de brigăzi.

★

Iscroni.

Pe scona căminului cultural 
din Jieț a avut loc, duminică, 
un frumos spectacol, susținui 
de formațiile artistice ale că
minului cultural din
Dansurile Ciobănașul, Mărun
țica, Momirlăneasca, Bărbuncul. 
Fecioreasca și soliștii de mu
zică populată au fost îndelung 
aplaudați de publicul prezent 
în sală.

★
Elevii clasei a X-a de la 

ceul din Uricani împreună 
profesorul Vasile Văcarii, 
rigintele clasei au iacul

Li
eu 
di- 

o 
I I excursie in orașul Tirgu Jiu.

Cu acest prilej, au vizitat o- 
I j perele marelui nostru sculptor 
! ■ Brâncuși, Muzeul județean de 
' i istorie și „Casa memorială E- 

calerina Teodorolu".
ii. . J
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GOSPODARII MUNICIPIULUI IN PLINA 
OFENSIVĂ DE ÎNFRUMUSEȚARE
Semne

ale frumosului
cotidian

duc la importante sume 
și care vor fi utilizate 

amenajări odilitar-gospo-

dimineața munca patrio-

dife- 
fost 

care 
CSr-

de
a

co
se

Nu

Pnma sflptămină a hinil aprilie a 
mobilizai edilii orașului și un mare 
n >măr de cetățeni într-o acțiune 
complexă de gospodărire și înîrumu- 
FHarc a Petroșanlului. Semnificativă 
pentru dorința generală de a trăi 
în Ir-un oraș curat șl frumos este 
participarea: peste 10 000 de cetă
țeni au efectuat. în săptămînă tre- 

prin muncă patriotică, nive
lări de terenuri, curățirea strărilor 
și transportul gunoiului, reamenaja- 
rea zonelor verzi etc. Lucrările în
sumează mai mult de 45 000 orc- 
muncă, ce 
economisite 
pentru noi 
dăreștL

Duminică 
ttcă a continuat în Petroșani. 22 de 
eutocamioane. două buldozere si un 
excavator eu fost folosite din plin 
Ia rea menajarea străzilor. In colo
nie, peste 100 de cetățeni au trans
portat gunoi șl pămînt de pe 
rite străzi. De la Băni ța au 
aduse 150 tone de piatră spartă 
vor fi răspîndile pe străzile 
bunelul, Gh. Coșbuc și B. Delavran- 
cea.

Demnă de laudă rămîne munca lo
catarilor din cartierul Aeroport, de 
pe strada Independenței, unde oa
menii sînt viu interesați de aspectul 
străzii. Ca urmare a adunărilor de 
bloc în care și-au stabilit sarcini 
concrete pentru această primăvară, 
zeci de oameni au putut fi vâzuți, 
in patru ore ale dimineții, săpînd 
gropi pentru arbori ornamentali. De 
la blocul 5 la 11 și de la blocul 2 
la 8. 120 de cetățeni au curățit și 
reamenajat zonele verzi. Acum. 410 
gropi așteaptă arborii care vor fi 
plantați în aceste zile.

Din nefericire, mobilizarea a fost 
parțială la Aeroport. In acest car
tier unde există vaste posibilități 
înfrumusețare, de transformare 
cartierului lntr-un adevărat parc, 
mi tetele de bloc și de locatari 
complac într-o dulce indiferență, 
trebuie să se aștepte ca întreaga 
muncă să fie făcută de întreprin
derea de gospodărie comunală. Oa« 
menii trec și văd în fiecare zi as
pectul străzii lor, al împrejurimilor 
locurilor în care locuiesc, trebuie să 
dovedească mai multă inițiativă, mai 
mult spirit gospodăresc. Totodată este 
necesar ca părinții să-și supravegheze 
cu atenție copiii pentru ca aceștia 
să se joace numai în locurile spe
cial destinate lor, să nu strice ro
dul muncii de mai multe zile.

Si pe strada Republicii, artera 
principală a orașului, au continuat 
duminică dimineața activitățile de 
curățire și Înfrumusețare. 30 de ce
tățeni au participat la curățirea par
cului din jurul oficiului P.T.T.R. Re
zultatele acțiunilor de duminică sînt 
demne de menționat: 1 120 de parti
cipări ți, care au realizat 
muncă patriotică.

înfrumusețarea orașului 
o adevărată problemă în 
tribuția cetățenească este 
re. Avem toate motivele să fim op
timiști, să credem că în scurt timp 
orașul nostru va avea un aspect 
trăgător.

4 480 ore

constituie 
care con- 
hotăriloa-

a-

Tinerețea
Vulcanului

de

De cum am intrat pe teritoriul 
Vulcanului, ne-am dat seama că lo
cuitorii acestui oraș sînt puși pe 
fapte mari. Chemarea lansată 
către Consiliul popular al orașului
Lupeni pentru cea mai frumoasă lo
calitate din municipiu sc pare că a 
dat noi sensuri activității de fiecare 
zi, pentru a schimba în cit mai 
bine aspectul fiecărc-i localități.

Primul popas — la blocul G 4, în 
fața căruia au fost plantați, din inițiati
va responsabilului de bloc, Vasile 
Urdoș, sprijinit de majoritatea loca
tarilor dar m-jî ales de Ion Muși-an, 
Ion Bek^.., 1 - , ,Ion Petru,
Cătălină Olac, peste 300 de tranda
firi, aduși din pădure șl altoit). Cînd 
aceștia vor înflori, cu siguranță că 
Incinta blocului va avea aspectul 
unei sere de trandafiri. Aici se afla 
și Gheorghe Badea, responsabilul 
blocului D 7, împreună cu alti ve
cini lntr-un fel de schimb de ex
periență. in ce privește trandafirii. 
Schimbul se pare că a fost fructuos, 

hotărirca celor de la D 7 fiind să-l 
întreacă pe cel de la D 4. In jurul 
blocului E 3 muncă și voie bună. 
Responsabilul blocului, Nicolae Jl- 
berea, ajutat cu Însuflețire de Gheor- 
ghe Crețu, Nicolae Stoion, Ion Po
pescu, Mihai Potsch, Constantin 
Cioată, Nicolae Zirberna șl încă 
vreo 10, trcbăluiau ca niște pricopuțl 
gospodari în jurul blocului pentru 
a-l da o înfățișare frumoasă, așa 
cum „scrie la carie*. în zilele ce 
urmează tot ol vor planta In zonele 
amenajate duminică, flori, cît mai 
multe flori.

Același freamăt l-am întilnit în 
jurul blocurilor E 1, D 3 și D 2 șl 
multe altoie. Curățirea zonelor ver
zi, plantarea de trandafiri și arbuști 
ornamentali, a constituit preocupa
rea cetățenilor Vulcanului în dumi
nica ce a trecut. Vrem ca Vulcanul 
să fie cel mal frumos oraș din Vale 
— ne spune un locatar al blocului 
G 4. Poate va fl. zicem noi. în ast
fel 
cu 
ce 
ta 

veni în

de cazuri, frumosul e prieten bun 
hărnicia. O vorbă, numai celor 
locuiesc în blocurile din imedia- 
apropiere a I.E.C. Paroșeni, care

cine știe de ce nu vor să ia exem
plul celorlalți, complăcîndu-se încă 
în indolentă. Dar cum blocurile se 
află în marginea șoselei care stră
bate Valea de la un capăt la altul, 
Consiliul popular al orașului Vulcan 
trebuie să hotărască în cea mai mare 
grabă ce-i de făcut pentru spulbe
rarea nepăsării și indolenței loca
tarilor din microraionul amintit.

Vremea fiind favorabilă, întreprin
derile aflate pe teritoriul Vulcanu
lui s-au mobilizat pentru a 
sprijinul edililor orașului.

Astfel, constructorii au 
zonele dintre blocurile F4, 
și F7 de pe strada Preparațioi. E- 
nergo-constructia a refăcut zona 
verde din fața liceului, răspunzând 
astfel propunerii făcute în acest sens 
de locatarii cartierului respectiv în 
timpul campaniei electorale. Secto
rul l.G.C. a mobilizat întregul per
sonal pentru a face rînduială între 
blocurile unde s-a adunat de cu 
târnă cenușă și gunoaie.

De asemenea, troi mașini au trans
portat de zor piatră pe strada Le
nin pentru amenajarea acesteia.

Dar... (de n-ar fi acest dar, toate 
s-ar termina cu bine și la vremea 
cuvenită), deși șantierul de construc
ții a întreprins cite ceva, mai are 
încă multe de făcut. Astfel, între 
blocurile D8, D9. D10 și DII trebuie 
s‘ se amenajeze o zonă verde și un 
tenon de joacă pentru copii, obiec
tive prevăzute de altfel în proiect 
șl neglijate. Același lucru și în ce 
privește zona dintre blocurile C6, 
C7 șl C22. precum și în jurul blo
cului F9. De menționat faptul că 
toate aceste blocuri au fost recep
ționate. De asemenea, trebuie să a- 
mintim că I.R.E.H. nu a reușit nici 
pînă acum să pună la punct ilumi
natul public în microraionul II, deși 
stllpii necesari sînt plantați și aș
teaptă.

Deci, spre deosebire de acum o 
săptămînă în urmă, la Vulcan s-a 
reușit nu numai să se declanșeze ac
țiunea de înfrumusețare a orașului, 
dar să se și contureze obiectivele 
propuse. Și, cum vremea bună se 
cunoaște de dimineață, nu ne îndoim 
că în viitorul cel mai apropiat, chiar 
Înainte de a înflori trandafirii plan
tați în aceste zile, cartea de vizită 
a orașului va fi dintre cele mai fru
moase.

La Lupeni
rezultate

care inca nu
mulțumesc

în vînzare

Peste 500 de locuitori ai Lupeni u- 
lui — cam puțini față de numărul 
total al locuitorilor — au ieșit du
minică, profitînd de vremea frumoa
să, la acțiunea de înfrumusețare a 
orașului. Dacă mobilizarea ar fi reu
șit, după cum se așteptau edilii o- 
rașului, pasul către titlul de cel mai 
frumos oraș din municipiu ar fi fost 
poale mai substanțial. Dar așa... încă 
o săptămînă așteaptă confirmarea an
gajamentelor. Să trecem insă la ceea 
ce s-a făcut. Cetățenii de pe strada 
23 August au plantat in fata case
lor peste 100 de arbuști de liliac or
namental. Arbuștii de liliac au fost 
plantați și pe strada Liliacului pentru 
ca aceasta să-și poală justifica cu 
mai mult temei numele.

In parcul 6 August, pe iîngă lu
crările de amenajare, au fost repa
rate și băncile. De fapt, duminică 
parcul și-a primit întiii oaspeți: pri
mele echipe de „șaizeci și șase' ale 
pensionarilor. In această ordine de 
idei am fost info , 
undeva in apropie 
va aranja o „zonă" specială* pentru 
pasionalii de 
șase*.

De astmenc-a, lot în parc 
săpate 20 de gropi pentru plantarea

de pomi ornamentali. Aproape 100 
de cctâțeiM. întovărășiți de 4 mașini, 
au anunajat șl curățit împrejurimile 
sediilor LG.L. și S.TR.A. transpor- 
lindu-se zgură de la Bănită pentru 
amenajarea aleilor.

O acțiune lăudabilă au avut-o e- 
levii de la Școala generală nr. 3 
core au adus din pădure trandafiri 
sălbatici ce urmează a fi plantați 
în curtea școlfi și, bineînțeles, al- 
toiți. Blevii de la Școala generală 
nr. 4 an plantat puteți de salcim pe 
coasta Ștefan, in vecinătatea școlii.

Un prim exemplu negativ consta
tei cu ooaz.ia raidului la Lupeni a 
fost faptul că cooperativa „Deservi
rea" n-a răspuns chemării Consiliu
lui popular orășenesc. Dar cum pen
tru fiecare cojoc se găsește ac po
trivit. credem că șl acestei atitudini 
recalcitrante I se 
tul cuvenit.

Deși s-au făcut 
nia 
nu

va găsi trata men-

primii pași pe li- 
oreșulul, lucrurileînfnimusețăril

stau încă așa cum ar trebui. Cele 
25 mașini do zgură roșie aduse de 
la Bănită în parcul de distracție 
pentru copii, ar fi trebuit împrăștiate 
iar parcul amenajat cu toate cele 
necesare. Do asemenea, răspunsul 
locatarilor, al cetățenilor orașului 
la chemarea consiliului popular s-a 
manifestat cu un slab ecou. Și pen
tru că acum e momentul ca această 
acțiune să fie tn plină desfășurare, 
este absolut necesar ca edilii orașu
lui, deputății, responsabilii de blo
curi, să se mobilizeze pe deplin, în 
așa fol. ca orașul Lupeni, caro în 
acest an a trăit și va trăi eveni
mente deosebii de importante, să 
fie într-adevăr mai frumos ca nici
odată. Amînarea de la o zi la alta 
a materializării unor acțiuni nu 
poate aduce decît daune spiritului 
do acțiune și de gospodărire a lo- 
cuftorllor orașului Lupeni. Aici un 
cuvînt greu trebuie să-l spună șl 
conducerea minei, conducerea „Vis- 
cozei* care au obligația să ajute e- 
fectiv edilii orașului în acțiunea care 
se desfășoară. Să mal așteptăm în
seamnă să ne-o ia alții înainte, 
seamnă că recenta chemare la 
trecere, lansată ou puțină vreme în 
urmă, a fost o problemă mai mult 
de protocol. De cînd e lumea, fap
tele au vorbit.

în- 
în-

întreprinderilor
din oraș!■ ■■

iaDacă în urmă cu o săplămînă 
Uricani acțiunea de înfrumusețare 
era mult rămasă în urmă, de data 
aceasta am rămas frumos impresio
nați. Peste 1 000 de cetățeni ai ora
șului, cu mic ou mare, au răspuns 
„da" la acțiunea întreprinsă de Con
siliul popular orășenesc, la chemarea 
depute ților și a responsabililor de 
blocuri. Dar să derulăm filmul des
fășurării acțiunii de duminică.

Paradoxal, dar începem cu sfîrși- 
tul. Uricani'ul ne-a lăsat imaginea 
unui oraș căruia locuitorii ii poariă 
o deosebită grijă. Peste tot domnește 
o curățenie cum de mult nu a mai 
fost. Cei peste 500 de arbori orna
mentali oare s-au plantat aduc și ei 
o notă de Inedit. Urmează să fie să
dite florile care vor compensa stră
daniile depuse pentru înfrumusețarea 
localității. Exemple pozitive ? Multe. 
Ne oprim asupra cîtorva. Blocul Bl 
și B5 de pe strada Republicii, res
ponsabili Constantin Sarafolba și 
Ștefan Soroveț, locuitorii din blocu
rile Dl, D2, D3, de pe strada 1 Mai, 
cel din B3, de pe Aleea Plopilor, 
deputată Maria Mischie, B5 de pe 
strada 23 August, responsabil Ferdi
nand Piloiu, constituie exemple pen
tru tot orașul.

In oale ne-au ieșit însă și cîteva 
pete negre oare ne atrag în mod 
deosebit atenția. Despre ce este vor
ba? In jurul blocului I (turn) și al

Fn orice anotimp
Plin conținutul bogat în proteine, zaharuri 

și grăsimi ÎNGHEȚATA este un produs alimen
tar valoros, furnizînd organismului elemente 
nutritive și un important număr de calorii, atît 
de necesare iarna, cînd pierderea de energie 
este mai mare din cauza frigului.

Conținutul ridicat în vitamine (A+D), în 
săruri organice, în special de calciu și de fosfor, 
în proteine (din lapte și smîntînă) mărește va
loarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS 
ALIMENTAR GUSTOS, RĂCORITOR, FOR- 
TIFIANT !

Atenție însă, consumatori, la curățenia ora
șului ! Nu aruncați ambalajul înghețatei la 
întîmplare, ci folosiți coșurile destinate acestui 
scop instalate pe străzi în imediata apropiere 
a tonetelor de vînzare a înghețatei.

STEAGUL ROȘU

blocurilor Dl, D2 șl D3, construc
torul a lăsat lucrul boltă zonele verzi 
prevăzute în proiecte și, ce-4 mal 
grav, pentru caro s-au inuasat bani, 
așteaptă să fio Intr-adevăr puse în 
evidență. Atenția conducerii Grupu
lui 2 șantiere Valea Jiului, ar tre
bui îndreptată cu mai multă înțele
gere și promptitudine șl asupra lu
crărilor de finisare exterioară care 
nu mal pot aștepta la infinit in 
starea in oare sc află in prezent.

Pe strada 23 August șantierul 
I.IHS. Uricani a început acum doi 
ani montarea unor conducte de a- 
ducțiune. Au fost săpate șanțurile, 
conducta n fost plasată dar încă n-a 
fost. acoperită. Strada, pe care sint 
amplasate 6 blocuri, înaintea aces- 
tOT lucrări a fost pavată, iar acum 
este impracticabilă. De ce nu se a- 
duco la starea inițială, nu se știe. 
Se așteaptă, oare, schimbarea de so
luție ? Șantierul I.L.H.S. trebuie să 
răspundă de urgență prin fapte, Iot 
Consiliul popular orășenesc Uricani 
să dea dovadă de mai multă intran
sigență cînd e vorba de asemenea 
aspecte, i

In altă ordine de idei, socotim ne
cesară o mai accentuată preocupare 
din partea sectorului Uricani al 
l.G.C. pentru deservirea localității, 
deoarece printre blocurile orașului 
încă mai pot fi zărite grămezi de ce
nușă și gunoi care așteaptă să fie 
duse acolo unde le este locul. O 
vorbă bunlT dar aspră în acest sens, 
trebuie s-o spună și Consiliul popu
lar orășenesc, care, credem, ține la 
acest frumos oraș. Și e păcat ca efec
tul celor peste 20 000 de ore de mun
că patriotică realizate pină 
pentru înfrumusețarea orașului 
fie împestrițat cu puncte negre 
asemenea natură.

acum 
să 
de

A

Intre ce
s-a făcut și ce
urmeaza sa se

întreprindă
de 
în 
de

In raidul organizat duminică 
redacția noastră, am constatat că 
majoritatea cazurilor, acțiunea 
înfrumusețare a localităților Văii Jiu
lui și-a găsit în sfîrșit albia, că, 
în parte, cetățenii au răspuns che
mării consiliilor populare orășenești, 
că o parte din instituțiile aflate pe 
teritoriile localităților s-au angajat 
în această -acțiune. Dar, față de nece
sitățile curente, față de posibilitățile 
reale ale fiecărui oraș, este încă 
mult loc pentru mal bine. Activi
zarea deplină a acestei acțiuni, acum 
cînd timpul este favorabil, trebuie
să găsească înțelegere și, bineînțe
les, răspuns prompt din partea fie
cărui factor. Deputății să fie mai
consecvenți în mobilizarea cetățeniloi, 
conducerile întreprinderilor și ale ex
ploatărilor miniere să răspundă pre
zent cu mai multă tragere de Ini
mă, iar consiliile orășenești să fie 
mai categorice în îndeplinirea pla
nurilor de acțiune stabilite de co
mun acord ou toți factorii. Faptele 
au dovedit că în multe cazuri se 
spune,un da, de mîntuială — exem
plele sînt cunoscute — nepăsarea, 
lipsa de control și în final nereali- 
zarea obiectivelor propuse fiind ur
marea firească a acestor 
cruri.

In viitor se impune ca 
care sînt chemați să-și 
tribuția la această importantă acțiune 
de primăvară să răspundă cu mai 
mult simț ,Șe răspundere, în așa fel 
ca localitățile Văii Jiului să devină 
adevărate expresii ale frumosului, 
în oare locuitorii acestui municipiu 
să se simtă cît mai bine, iar ex
cursioniștii care ne vor vizita să 
plece cu o Impresie cît mai plăcută 
despre aceste minunate meleaguri.

stări de iu-

toți factorii 
aducă con-

Scoaterea la concurs a posturilor 

și catedrelor vacante din Invățămint
Au Început înscrierile pentru con

cursul instituit de Ministerul învă- 
țămînlului, prin care, Inceplnd din 
acest an școlar, se fac Irnnsferurlle 
$1 numirile personalului didactic. 
Sini scoase la concurs posturile șl 
catedrele vacantd din învățămtntul 
de cultură general», do specialitate, 
profesional șl tehnic, din școlile ge
nerale de 8 ani și grădinițele exis
tente In orașele București, Arad, 
Brăila, Brașov, Cluj, Constanța, Pl-

EDUCAȚIA 
PATRIOTICĂ A ELEVILOR

PRIN ORELE DE DIRIGENȚIE
Educația este un proces complex, 

de durată, care îmbracă mai multe 
aspecte. Unul din aceste aspecte, 
poate și cel mai important, este 
educația patriotică, care are drept 
scop formarea și educarea convinge
rilor și sentimentelor patriotice. Pa
triotismul nu este și nu poate ti un 
sentiment înnăscut El se formează 
în mod treptat, de-a lungul anilor, 
sub Influența anumitor factori — fa
milia, școala, societatea.

încă din copilărie omul îndrăgește 
iocuTile în care s-a născut și trăiește, 
locul în care face cunoștință cu obi
ceiurile și tradițiile populare, învață 

TRIBUNA ȘCOLII

să iubească și să respecte membrii 
familiei și oamenii cu care vine in 
contact Prima etapă a educației pa
triotice este parcursă deci sub influ
ența nemijlocită a familiei. Ajuns 
la școală, copilul trece într-o altă 
etapă a educației, etapă careware un 
caracter organizat și o finalitate bine 
definită. In cadrul diferitelor lecții, 
la diferite obiecte (istorie, limba ro
mână, geografie), elevul cunoaște 
momentele importante ale istoriei 
poporului nostru, înyață să prețuiască 
pe toți acei care și-au dat viața pen
tru apărarea țării, să stimeze pe 
creatorii bunurilor materiale și spi
rituale ale societății, învață să fie 
utili patriei. Cele mai mari posibili-

de plus 1 grad. Mi
au fost cuprinse între 
grade și, respectiv, mi- 
grade.

Ieri, la Petroșani, tempe
ratura maximă a aerului a 
fost de plus 10 grade, iar la 
Paring 
nimele 
plus 3 
nus 2

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menți
ne frumoasă, cu cerul mal 
mult senin. Dimineața, brumă 
slabă. Vînt din sectorul sudic.

MIERCURI 9 APRILIE
PETROȘANI 7 Noiembrie: 

învățătorul; Republica : Marele 
șarpe ; PETR1LA : Suflete tari ,- 
LONEA — Minerul: Vară ca

pricioasă ,■ VULCAN: Feldma- 
reșala,- PAROȘENI: Duelul 
lung; LUPENI — Muncitoresc: 
Al 7-lea continent; Cultural: 
Heroina ; URICANI: Columna: 
seria I și II. 

teșll, Ploiești, Sibiu, Timișoara 
Tg. Mureș.

La prima edific a concursului, care 
se va desfășura în a doua jumătate 
n lunii aprilie, iau parte educatoa
rele, învățătorii, precum șl profeso
rii care doresc să ocupe catedrele 
vacante de limba română, limba la
tină, istorie, pedagogie, psihologie, 
socialism științific, economie politi
că, matematică, biologie, geografie.

tați le oferă însă ora de dirigenție. 
Tocmai de aceea misiunea de diri
ginte este încredințată profesorilor 
cu o bogată experiență în munca 
i nstruotiv-educa'tivă.

Tn cadrul orelor de dirigenție se 
înscriu teme de educație moral-ceiă- 
țenească, de educație patriotică. In 
planificările muncii educative, diri- 
gințil de la școala noastră au prevă
zut teme interesante ca: .Eroi ce 
și-au jertfit viața pentru patrie" (cla
sa a VH-a A); .Locuri istorice în 
județul nostru* (cl. VlI-a B); .Orașe 
noi pe harta țării", „Județul nostru 
în anii puterii populare' (cl. a Vlî-a

G), „Figuri de Inventatori români de 
renume mondial" (cl. VII A B),- „Pres
tigiul internațional al patriei noastre 
socialisite" (cl. VII-a C); „Unul pentru 
toți, toți pentru unul" (cl. Vll-a D); 
„Ce este patria' (cl. a V-a) ele.

Toate acestea dovedesc preocupa
rea colectivului didactic pentru for
marea convingerilor patriotice, pen
tru educarea sentimentului de dra
goste față de țară, față de poporul 
nostru, față de bogățiile șl frumuse
țile patriei.

Orele de diriginție sînt pregătite 
ou minuțiozitate și se desfășoară pe 
bază de discuții, sînt bogate în exem
ple, sînt emoționante. Discutînd 
o temă, elevii trag concluziile nece
sare și caută să dea o expresie 
patriotică problemelor discutate. Cu 
ocazia aniversărilor, se organizează 
simpozioane la nivelul claselor sau 
al școlii. Cu prilejul sărbătoririi semi
centenarului Unirii Transilvaniei cu 
România s-a organizat o adunare 
festivă la care a fost invitat prof. Ion 
Poporogu de la Muzeul mineritului ; 
elevilor li s-a vorbit despre impor
tanța acestui act istoric. Cu ocazia 
împlinirii a 110 ani de la Unirea Prin
cipatelor, în cadrul orelor de diri
genție au avut loc simpozioane cu 
această temă în care au fost prezen
tate diafilme, diapozitive și documente 
în legătură cu acest eveniment. In 
planurile activităților pionierești au 
fost preconizate excursii la Sarmize- 
getusa, la Lupeni, vizite la Muzeul 
mineritului din Petroșani. Acum, cînd 
dirigintele este și comandantul deta
șamentului de pionieri, se pot orga
niza activități și mai variate, care 
contribuie la educarea patriotică 
elevilor. Trebuie însă să existe 
permanență preocupare, interes 
pasiune în munca de educare; să nu 
uităm că noi, cadrele didactice, sîn- 
tem aceia care formăm noua gene
rație.

Prof. Vasile BÎCOI 
directorul Școlii generale nr. 4 

Petroșani

să

în
și

Fabrica de produse 
lactate Petroșani

35 Consultații 
(clasa a 
Inspirație

Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

adaptare după 
Cehov. Inlerpre-

Telex Tv.
Pentru elevi.
la matematică
Xll-a). Tema :

MARȚI 8 APRILIEMARȚI 8 APRILIE 
Telex Tv. 
Pentru elevi, 
la matematică 
XH-a). Tema : 
sau aplicare 
Limba engleză
sau aplicare sistematică ? 
Limba engleză — lecția 
53.
Micii meșteri mari — e- 
mislnne pentru pionieri șl 
școlari.
Telejurnalul de seară. Bu 
Icllnul meteorologic. 
Duciireștlul se Intîlneșle 
cu primăvara.
Film muzical.
Seară de teatru. -Plato
nov", 
A. P.
teazS un colectiv al Tea 
Irului Național din Cra-

Radio
MIERCURI 9 APRILIE

17145 Radio-
Muzică popu- 

radio; 19,00 O 
dumneavoastră; 

Muzică populara 
19,45 Muzică u-

21,05 Știință, tehnică, fantezie,- 
Miine, în emisiunile muzicale; 
Pagini din opera .Ileana" de 

Montia,- 22,00 Radiojurnal. Bu- 
meteorologic. Sport; 20,20 Doine 

22,40 Moment

PROGRAMUL I:
5,05—6,00 Program muzical de di

mineață; 6,05—9.30 Muzică și actua
lități; 9,30 Matineu literar; 10,00 Cîn- 
tece pentru cei mici; 10,10 Curs de 
limba germană. Ciclul II, lecția a 
27-a; 10,30 Soliști și formații artis
tice de amatori; 11,05 Din creația 
compozitorilor H. Mălineanu și Radu 
Șerban 10,30 Madrigale» 11.45 Sfatul 
ineditului; 12,00 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 12,15 Cronica muzicală; 12.30 
Intîlnire cu melodia populară șl in
terpretul preferat; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,21 Muzică ușoa
ră; 14,10 Inșir-te mărgărite; 14,35 
Concertul zilei; 15,05 Recital Ama)ia 
Rodriguez; 15,15 Studioul de poezie,-
15.35 Piese corale de Paul Constan- 
tinescu» 16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 
simpozion; 18,05 
Iară; 18,30 Gazeta 
melodie pe adresa
19.20 Sport; 19,30 
din R. P. Ungară;
șoară; 20,05 Teatru radiofonic se
rial;
21,30 
2J.40 
Emil 
letin 
și jocuri populare,- 
poetic,- 22.45 Actualitatea muzicală;
23.20 Muzică ușoară; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II:
6,10 Muzică ușoară; 6,45 Melodii 

populare; 7,10 Valsuri, uverturi, polci; 
7,37 Muzică ușoară interpretată !a 
orgă electronică; 7,45 Muzică popj- 
lară din Transilvania,- 8,10 Tot îna
inte; 8,25 Arii din operete» 9,10 Curs 
de limba germană. Ciclul I, lecția a 
18-a,- 9,30 Pagini de estradă de mare 
popularitate; 10,05 Recital de vioară 
Radu Paraschivescu; 10,30 Antena ti
neretului; 10,55 Coruri de Zoltan Ko- 
daly; 11,15 Poemul simfonic Actcon 
de Alfred Alessandresou; 11,35 Arii 
din operete,- 12,05 Avanpremieră co
tidiană; 12,16 Concert de prînz»
14.35 Melodii de Viorel But
narii, Gelu Mihăilă și Sorin Mo- 
ga: 15,34 Muzică ușoară; 15,40 
Radio publicitate; 16,00 Prelucrări co
rale de Ion Croitoru; 16,15 Consul
tație juridică; 16,25 Gintă Puica Igi- 
roșanu, Cristina Pongratz, Dan Ghe- 
rasim și Călin Marian,- 17.00 
Radiojurnal. Sport,- 17.10 Muzică 
populară; 17,30 Arte frumoase,- 13,05 
Pagini antologice din creația scri
itorilor noștri. Anton Pann,- 18,25 Me
lodii cu și... fără cuvinte,- 19,05 Lu
minile rampei,- 19,30 Curs de limba 
germană; 19,50 Noapte bună, copii,- 
19,55 Cercul melomanilor; 20,30 Ora 
specialistului; 20,50 PagiDi din opere,- 
21,30 Muzică ușoară; 22.00 Simfonia 
de Zoltan Aladar; 22,30 Cronica mu
zicală; 22,45 Șirag de melodii; 23,45 
Cîntă formația I. Corvi.
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SPORT SPORT POCALUL
CU BUCURII

Ocazii „cu carul" dar ■ ■ ■

FTAPA A XXII-a (20 aprilie)

JIUL „POLI“ IAȘI 2-1

Minutul 7: Cotormani .pune’ ex
celent o minge pc .lasă* lui Libardi 
Aar acesta, singur, nestingherll, tri
mite pc lingă bară dc la 8 metri 
de poarta Iul Conslanlinescu.

Minutul 15 : o țesătură lină de pasc 
între Peronescu — Libardi — Cotor
mani — Sandu, ultimii] .țintește* bara 
la rădăcină, mingea se plimbă prin 
fața porții si un picior salvator de 
Ieșean o expediază .pl șentru*.

Minutul 22: Peronescu se apropie 
de poarta adversarilor, are culoar, 
dar sulează pc .Ungă*.

Minutul 38 : la 8 metri dc .cetatea* 
Iul Constantinescu. Libardi îl găsește 
-printre* pe Naidin si extrema stin
gă a Jiului trage în... fotografi.

Minutul 33: Peronescu îl servește 
pe Cotormani, fiul «fachirului* reu
șește un splendid void din întoar
cere, obligîndu-I pe Conslanlinescu 
să acorde corner. Ar fi pulul fi un 
gol mare !

Acestea au lost doar cîteva dintre 
cele mai bune ocazii Irosite de Jiul 
în prima repriză a meciului cu .Poli* 
Jasl. după ce în minutul I dc joc Pe- 
tonescu deschisese scorul, prinlr-o 
lovitură de cap. în urma unei cen
trări de pe stinqa a lui Naidin. In 
aceste prime 45 de minute, elevii lui 
Ozon au finit ce-au vrut cu mingea 
(numai gol n-au -vrut* să dea), și-au 
plimbai in -corzi* adversarii, au de
monstrat spectatorilor că știu să joa
ce și să... se joace cu ocaziile dc 
gol. Și cît am fi vrut ca băieții noș
tri să dea goluri, să ne scutească de 
emoții, să nu mai ciștigăm la potou 
ca pînă acum. Mai ales că barajul 
din fața porții Iui Conslanlinescu se 
dovedise destul dc șubred. La rîndul 
lor, ieșenii s-au apărat calm (funda
șul stîng al naționalei noastre, De
leanu, jucînd aproape fără greșeală), 
au contraatacat destul de periculos 
mai ales prin masivul și insistentul 
Lupulescu. prin Cuperman și prin fos
tul jiulist Gollac care, în minutul 27, 
a fost Ia un pas de a-I învinge pe 
Stan. Salvarea a venit însă de la 
Georgevici care i-a suflat ieșeanului 
balonul In ultima clipă.

Și a venit repriza a doua. A in
trat în arenă .ironicul* Achim. Dar 
eu și-a început bine Achlm .progra
mul’ cind Cuperman a tăcut să a- 
mutească tribunele. El s-a Infiltrat cu 
ușurință printre apărătorii noștri ca
re, în acel timp, aveau o -șezătoa
re*, și a trimis peste Stan în plasă. 
Era minutul 50 și tabela de marcaj 
arăta scorul de I—1. Ieșenii joacă In 
continuare bine, culcă balonul, țes 
faze de toată frumusețea și se pă
rea că vor mai mult. Lupulescu e ine
puizabil. Deleanu calmează de fleca
re dată jocul șl își lansează colegii 
pe contraatac. Apoi începe Achlm.

In minutul 61 ci trece In 
raderlstlc, ni mingea la 
doi adversari, dar al treilea acordă 
corner. Peste două minute, Cotormani 
îșl copiază faza din prima repriză, 
Iar peste alte două Jiul cîștlgă me
dul. Autor: Arhim. A lost un gol 
pe caro numai dacă nu vrei 11 mărci 
în așa fel. Achlm a intrat în pose
sia unei mingi, șl-a făcut .numărul*, 
a trecut șl de ultimul apărător. la
nul, șl a trimis ușor pe lingă Con- 
tantlnescu ieșit din poarlă. Acesta 
s-a repezit după minge dar a intrai 
cu ea în plasă. Poale că pentru a- 
cest gol, echivalent cu două puncte, 
trebuie să-l leriăm Iul Achlm ratarea 
celorlalte trei ocazii mari... cil toate 
zilele. De lapl, și în această repriză 
Jiul a Irosii multe ocazii de gol prin 
Cotormani, Peronescu, Libardi șl, nici 
nu se putea. Achlm. De partea cea
laltă, ieșenii au jucat curajos, des
chis, și-au creat cîteva ocazii bune 
dar apărarea Jiului a intervenit

slllu-l ca- 
plclor, dc

dintre Jiul și Politehnica a lost fru
mos. Ambele echipe, cu Jucători ti
neri, talenlațl, au oferit publicului mo
mente de fotbal plăcui, umbrite însă 
de atitudinea lui Naidin și lanul ca
re, în minutul 73, s-au luat la harță, 
motiv pentru care au fost Invitați de 
arbitru să părăsească terenul. Am 
reținut comportarea bună a Ini Pero
nescu. Talpai, Georgescu, George- 
vld de la Jiul, Lupulescu, Ștefănes- 
cu, GavrII. Deleanu de la Politehnica. 
Arbitrul Alexandru Alexe din Rm. 
Vflcea a condus corect șl autoritar 
următoarele formații: JIUL: Stan — 
Talpai, Georgevid, Georgescu, Mi
hai — Remus Popa, Sandu (Achim) 
— Peronescu, Libardi, Cotormani 
(Stoker). Naidin. POLITFHN1CA : Con- 
stantinescu — GavrII, lanul, Stoices- 
cu, Deleanu — Ștefănescu, Contar- 
do — Cornel Popescu (Coslăches- 
cu), Lupulescu, Cuperman (Vornicu), 
Gollac.

A.S.A. Tg. Mureș—U.T.A. 1—0 
Progresul — Crlșul 1—0 
Petrolul — .U" Craiova 1—0 
Dinamo București — Dlnamo

Bacău 2—1
Farul — F. C. Argeș 4—0 
«U“ Cluj — Steaua 1—0
Vagonul — Rapid 1—5

U.T.A. — Jiul
Crlșul — Dlnamo Bacău
F. C. Argeș — .U* Cluj
Petrolul — Progresul
Rapid — Farul
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 
„U“ Craiova — Vagonul 
Politehnica — Dlnamo Buc.

L
1. U.T.A. 21 12 4 5 33—18 28
2. Dlnamo București 21 11 3 7 41—24 25
3. Rapid 21 10 4 7 28—25 24
4 Jiul 21 9 5 7 23—20 23
5. Dlnamo Bacău 21 10 3 8 27—25 23
e. „U* Craiova 21 10 3 8 34—34 23
7. .U* Cluj 21 10 1 10 31—29 21
8. Politehnica 21 10 1 10 22—24 21
9. A.S.A. Tg. Mureș 21 10 1 10 26—28 21

10. Steaua 21 9 2 10 35—30 20
11. Farul 21 9 2 10 28—30 20
12. Progresul 21 7 6 8 19—23 20
13. Crlșul 21 6 7 8 23—22 19
14. Petrolul 21 9 1 11 21—26 19
15. F. C. Argeș 21 8 1 12 24—36 17
16. Vagonul 21 5 2 14 28—49 12

A

arbitrilor...

!
 Minutul 95. Mă grăbesc

spre cabina arbitrilor. înainte 
de a pătrunde în cămăruța 
unde vîlceanul Alexandru Ale
xe își completa foaia de arbi
traj, îl Interpelez în treacăt pe 
Justin, antrenorul studenților 
ieșeni Aroărit. maestre ? E 
normal — îmi răspunde. Pn- 
team termina la egalitate. Con- 

Îstantinescu a greșit grav, In
prima fază. Ia primirea golului 
înfrînqerii. Mă așteptam Ia un 
joc mai consistent din partea 
echipei Iui Ozon. Așa cum a 

/ jucat la Iași ! E demnă, totuși,
r de apreciat marea putere de
< efort a acestei echipe. Regret
I elim-^ărfle, dar nu-1 învinovă-
( tesc ne arbitru. A fost coreei !
\ Păcat, însă... Mă retrag, gîn-
j dtadu-mă că dezamăgirea pe
l' oaTe o provoacă propria gre-
l1 șeală „doare” mai acut decît
l' cea venită din senin, care nu
l ar fi putut fi evitată. Consider
( că n-am greșit cu
S îsl începe perorația condvcă-
S torul partidei. N-am
) revin asupra hotăririi de a-i e-
/ llmina pe cei doi, pentru că
? simțeam că am dreptate. Și-apol
< nu suport violența în teren.
( In timp ce antrenorul Jiului,
( Tit îs ©zon. dicriiln alături cj

nimic

vrui să

Dumitru GHEONEA

Apărătorii ieșeni lămuresc o nouă situație critică la poarta lor E. FRITSCHvator, Talpai șl chiar Mihal s-au lan
sat de multe ori în atac dar... ce ne 
facem cu Ineficacitatea elevilor celui 
mai productiv jucător a) fotbalului 
românesc ?

Am putea concluziona că meciul

alțl confrați, pe teme ca... ra
tări, Achim, ineficacitate, om 
de gol — nechemați de nimeni, 
minați poate doar de-propria-le 
conștiință, de curiozitatea află
rii hotăririi arbitrului, la scurt 
interval unul de altul, îșl fac 
apariția In vestiar... lanul și 
Naidin. II văzusem, mai îna
inte. la părăsirea terenului, pe 
lanul într-o staie care-mi spu
nea multe. Plîngea! De necaz, 
considerîndu-se nevinovat, re- 
gretînd — nu știu. Poate din 
toate aceste motive cumulate 1 
Cum a fost ? — îl provoc: Eu 
l-am deposedat prin alunecare, 
poate puțin mai tare. S-a scu
lat și mi-a -atins" o palmă. 
I-am aruncat atunci mingea în 
față._ II întreb și pe Naidin 
același lucru: Ca urmare a 
intrării lui lanul, era să ajung 
cu capul în bordură. L-am îm
pins ușor cu palma in bărbie 
si m<-a frintit mingea peste fa
tă. Eu„. n-am fost niciodată 
sancționat! I-am ascultat atent 
pe cei doi. convins fiind însă 
că adevărul se... află, undeva 
la mijloc, între spusele lor. Au 
qreșlt și unul și altul. Cert este 
însă faptul că am mai văzul 
noi cazuri de violentă mai gra
ve. fată de rare... s-au închis 
multi ochi 1 Dai dacă arbitrul 
așa a vrut. El e suveranul me
ciului. nu ?

Împreună cu cel doi fotba
liști. care totuși regretau sin
cer dezolanta îniîmnlare. am 
ieșit din cabina arborilor. Pe 
chipul lui Alexandru Alexe nu 
se putea dlî nicicum re avea 
de qînd. A 3 nun tal doar să 
nu vină nimeni cu intervenții. 
Si bine a făcut 1 (v. 1.1.

>

alpinism Comportare meritorie
Rele:

Preparatorul Petri la-
Autobuzul Brad 6-0

Meciul dintre Preparatorul Petrila 
și Autobuzul Brad l-a mulțumit pe 
deplin pe spectatorii prezenți pe 
stadionul din Peirila. Echipa prepa- 
rației a abordat cu seriozitate acest 
med în dorința de a-șl îmbunătăți 
situația în clasament șl de a-și ro
tunji golaverajul.

Din primele minute, poarta bră- 
denilor este pusă la grea încercare. 
Golul, care plutea... deasupra porții, 
pică in minutul 14 fiind semnat de 
Costea II. Fazele la poarta oaspeți
lor sînt tot mai susținute dar oca
ziile bune sînt ratate de Foca, Mag
da șl Horvath. In minutul 40 „cade" 
cel de-al doilea gol, la o lovitură 
liberă executată de Berarii. Urmea
ză minutul 42, cind la o învălmă
șeală, Magda reia cu capul înscri
ind golul trei, scor cu care se ter-

minute, Coslea II ridică scorul la 
5—0. Scorul Final de 6—0 este pe
cetluit In minutul 58 de către Hor
vath.

La juniori 3—0 pentru Preparatorul 
Petrila prin neprezenlarea oaspeților.

oaspe șl barele opresc 
noi goluri.
oaspeții preiau

Ion CIUR II
corespondent

mină repriza Inlîl.
La reluare, tot petrilenii sînt cel

care domină iși in minutul 50 Foca
urcă scorul Ia 4—0. După alte cinci

Minerul Uricani — 
Parîngul Lonea 3-0

Partida de fotbal dintre Minerul 
Uricani și Parîngul Lonea s-a ridi
cat la un bun nivel tehnic și spec
tacular.

Meciul începe în nota de domi
nare a oaspeților dar cei care în
scriu sînt gazdele, în min. 13, prin- 
tr-un șut fulgerător al lui Miștodie. 
Gazdele majorează scorul în minu
tul 20 prin Duplea. După cel de-al 
doi-lea gol, uricănenii joacă dezin
volt și domină copios dar nu reu
șesc să mai înscrie. De altfel în a- 
ceastă parte a meciului gazdele trag 
de multe ori la poantă insă inlerven-

țla portarului 
înscrierea de

La reluare, 
tiva dar portarul Brașoveanu 
Uricani apără tot. Inițiativa 
din nou de partea echipei din Uri
cani șl In minutul 65, prinlr-o splen
didă lovitură de cap, Bușu majo
rează scorul Ia 3—0.

Corect și autoritar arbitrajul 
fostului jucător de la Jiul, Llcă Pa- 
nait.

La juniori, Minerul Uricani — Pa
ringul Lonea 1—0 prin golul înscris 
In min. 35 al partidei de Haidamac.

N. BOTA
corespondent

ALTE REZULTATE FTAPA VIITOARE

iniția- 
de la 
trece

Abatorul Hațeg - 
Minerul Aninoasa 2-1

Hajeganii au oblinut duminică o 
victorie meritată tn laja echipei

o 
fericită. Două 
copii, elevi ai 
sportive din 

București, Bra- 
Suceava,

locul marilor între
ceri ale celor mai mici 
schiori s-a dovedit 
alegere 
sule de 
școlilor 
Predeal,
șov, Reșifa, 
Piatra-Neamf și Petro
șani au fost timp de 
trei zile oaspeții fru
moasei stațiuni monta
ne Poiana Brașov. E- 
levii prolesoarei Vir
ginia Peterfi s-au în
tors la Petroșani aco- 
perili de... glorie. Au 
obfinut succese care, 
la întoarcerea acasă, 
au lost răsplătite de 
părinți șl colegi cu la
crimi de bucurie, să
rutări și îmbrățișări.

Mulfl dintre concurent! 
au venii acoperiti cu 
laurii victoriei. Petila 
mai 'năltufă din foto
grafic se numește Dag- 
mar Mfiller. Are 12 
ani. la categoria ei de 
vîrstă s-a dovedit im
batabilă. A și cucerii 
de altfel locul I. Drcpl 
recompensă, medalia de 
aur, un ceas de mină 
și un pocal plin de. 
bucurii. Gabriela Leib. 
micuța 
echipă, 
multă dlr/.enie. In 
nai a ooupal locul 
cucerind medalia 
bronz. La vjrsla de 11 
ani e un succes și bron
zul, finind scama 
avea de înfruntat

ei colegă 
a concurat

de 
cu 
fi

til 
de

cd 
pc

cei mai buni schiori 
din toată (ara la vira
la respectivă. Succesele 
lor nu constituie insă 
prilej de aulomulfumi- 
re. Micufele schioare 
își dau seama că încă 
se află' abia la poalele 
piscului ce urcă sp/c 
măiestria sportivă în 
acest frumos sport al 
curajului. Sub îndru
marea priceputei și 
perseverentei profesoa
re. Virginia Peter li, ce
le două schioare, ca 
de altfel întregul lot 
vor învăța în continua
re, fiindcă numai în a- 
cesl lei pocalul cu bu
curii va ii mereu plin.

D. CRIȘAN
Foto: A. Riegelhaupt

Handbaliștii de la Școala sportivă
învingători la Deva

Activitatea handbalistică oficială 
de primăvară a fost inaugurală In

Pronosport
Rezultatele concursului

nr. 14 din 6 anrilie

-U“ Cluj — Steaua 
Vagonul — Rapid 
A.S.A. Tg. Mureș—U.T.A. 
Jiul — Politehnica 
Petrolul — „U“ Craiova

6. Farul — F.C. Argeș
Steagul Roșu — 

Politehnica Galați
Metalul Tr. Severin —

C.F.R. Arad
Cagliari — Milan 
Internazionale — Torino
Juventus — Napoli 
Verona — Fiorentina
Bologna — Roma

1
2
1
1
1
1

i

1
1

X
1

X 
X

Minerul Aninoasa. Dacă scorul le-a 
fost favorabil gazdelor numai cu 
2—1, aceasta se datorește ineficaci
tății înaintașilor și formei excelente 
a portarului aninosean Gram. Golu
rile Învingătorilor au fost Înscrise In 
minutele 7 și 22 de către Țîrlea și 
Manea Pentru oaspe fi a înscris 
Oltan. Cu rezultatul de 2—1 s-a în
cheiat prima repriză și, mai apoi 
partida, deși jucătorii din Hafeg au 
avui multe ocazii favorabile de gol. 
De remarcai că gazdele au jucat din 
minutul 72 în 10 oameni. In momen
tul în care se pregătea să înscrie, 
Cazan a fost prins de picior de către 
portarul Gram. Enervat, hafeganul 
l-a lovit intenționat pe Gram, motiv 
pentru care arbitrul l-a eliminat de 
pe teren (se-ntîmplă și la case mai 
mari

La
1—2.

CLASAM

N.R.)
juniori: Abatorul

N. SBUCHEA 
corespondent

Minerul

E L

ziua de 6 aprilie a.c. o dată cu pro
gramarea primei etape a campi
onatului divizionar școlar.

Echipa Școlii sportive din 
șani, antrenată de profesorul 
lae Barabaș, s-a deplasat la
unde a întîlnit pe colegii lor da 
la Școala sportivă din localitate. 
Mai bine pregătiți, elevii petroșă- 
neni au oblinut victoria cu scorul 
de 18—13.

Petro- 
Nico- 
Deva

S. BÂLOI
activist C.M.E.F.S. Petroșani

—• —

Știința 
Petroșani 
a învins
la scor

de la Iași, unde 
Petroșani a fost în-

După eșecul 
echipa Știința 
vinsă cu scorul de 16—0, duminică 
pc stadionul din Lonea rugbiștii 
noștri au reușit să se reabiliteze în 
fata suporterilor lor.

Meciul are un început dîrz. Stu
denții din Petroșani reușesc să clș- 
lige baloanele atît la tușe cît și la 
grămadă. Se creează ocazii de a se 
înscrie, mingile cîștigate la grămadă 
sînt la dispoziția troacarilor da»

Dacia Orășlie —
Minerul Vulcan

C.F.R. Slmeria — 
Constructorul Hunedoara 
Minerul Teliuc —

Energia Deva
Constructorul Lupeni —

I.G.C.L. Hunedoara

0—0

3—0

5—0

3—0

Constructorul Lupenl — Da
cia Orăștie; I.G.C.L. Hunedoa
ra — Abatorul Hațeg; Mine
rul Aninoasa —- Minerul Te- 
liuc; Energia Deva — C.F.R. 
Simerla; 
doara — 
Parîngul 
Vulcan;
Minerul Urlcanl.

1. Minerul Teliuc
C.F.R. Simerla
Parîngul Lonea
Constructorul Hunedoara 
Dacia Orăștie
Autobuzul Brad
Constructorul Lupeni

8. Minerul Vulcan
9. Abatorul Hațeg

Minerul Urlcanl
Preparatorul Peirila
Minerul Aninoasa
Energia Deva
I.G.C.L. Hunedoara

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constructorul Hune- 
Preparatorul Peirila; 
Lonea — Minerul 
Autobuzul Brad —

10. 
11.
12.
13.
14.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

39— 8
50—18
39—26
28—21
31—29
29—44
29—33
29—34
23—31
31—36
27—37
26—29
23—38
18—48

aceștia Vjresesc în fazele de finali
zare. Totuși se reușește o încercare 
prin Sabău dar ea rărnîne netran
sformată. De acum asistăm la 
adevărat spectacol rugbistic și 
mărește punctajul prin Roșea (o 
cercare) și Sabău (o lovitură 
pedeapsă). Astfel că prima repriză 
se termină cu scorul de 9—0.

Datorită avantajului creat, după 
pauză, gazdele joacă mai relaxat, 
plachează cu întîrziere și oaspeții 
au ocazia de a înscrie prin Szasz. 
La o minge dată înainte 
acordă grămadă, oaspeții 
balonul prin Szasz, acesta depășește 
linia de treisferturi, înșală și pe 
fundașul Marinescu și reușește o 
încercare care rărnîne netransfor- 
mată. Sfîrșitul meciului se caracte
rizează prin oboseala rugbiștilor 
din Timișoara și o frumoasă fază a 
liniei noastre de trei sferturi care se 
termină cu o încercare prin Roșea 
și scor final 12—3. O victorie meri
tată la care condiția fizică și-a spus 
cuvîntul dar mai există încă unele 
lipsuri de ordin tehnic.

A arbitrat D'Eclessis (București).

Emilian NEAGOE
student

un
se 

în
de

arbitrul 
cîștigă

în munții Retezatului s-a 
consumat de curlnd etapa de 
lamă a campionatului republi
can de alpinism la care au 
luat parte 7 echipe din diferi
te orașe ale țării. Cc-ncurentii 
au avut de escaladat 8 vîrfuri 
din munții Retezatului.

Campioana republicană de

anul trecut, Metalul Hunedoa
ra. s-a comportat sub aștep
tări ocupind ultimul loc cu 81 
de puncte. In schimb, echipa 
C.F.R. Petroșani a avut o com
portare foarle bună, ocuplnd 
un binemeritat loc III, la e- 
galitate de puncte cu primele 
două clasate, dar cu un timp 
mai slab.

SPORT SPORT
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INDIA politică aRezoluția
Congresului P.C. din Canada

de externe al României,
Corneli» Manescu, la Moscova

(Urmare din pag. I)

CONVORBIRI U.R.S.S.
în aceeași zi, la Ministerul Aface

rilor Externe al U.R.S.S. între Cor- 
neliu Măncscu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialisto Ro
mânia și Andrei Gromlko, ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice, au început convorbiri oficiale 
la care au participat din partea Ro
mână — Teodor Marinescu, ambasa
dorul României în Uniunea Sovieti
că, George Marin. Ion Covaci și Ion 
Anghel. director în Ministerul Afa
cerilor Externe, iar din partea so
vietică — N. P. Firiubin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, I. N. 
Zemskov, secretar general al M.A.E.. 
S. T. Astavin. 1. A. lliuhin și I. I. 
Marciuk. directori in Ministerul A- 
faceiilor Externe.

In cursul tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, tovărășească, au fost exa
minate stadiul actual al relațiilor 
sovieto-române, perspectivele dez
voltării și extinderii pe mai departe 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare frățească dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Sovie
tică. Miniștrii au făcut, de aseme
nea, un schimb de păreri asupra

unor probleme internaționale, a se
curității europene.

A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe ale U.R.S.S.. a oferit in 
cinstea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Măncscu, un dejun la care 
au participat: V. V. Grișin, membru 
supleant al Biroului Politic al C.G. 
al P.C.U.S., prim-secretar al comite
tului orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
V. A. Kirillin. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de stat pen
tru știință și tehnică, E. A. Furțeva, 
ministrul culturii. N. N. Tarasov, 
ministrul industriei ușoare, G. A. 
Kiseliov, adjunct al șefului secției 
relații externe a C.C. al P.C.U.S., V. 
F. Promîslov, președintele comitetu
lui executiv al sovietului orășenesc 
Moscova, miniștri adjuncți, funcțio
nari superiori din M.A.E. ai U.R.S.S.

Au participat, de asemenea, Teo
dor Marinescu, ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S., persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul de 
externe român, membri ai ambasa- 
sadei române.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă, prietenească.

DELHI 7 (Agerpres). — Noi 
niri au avut loc în ultimele zile în 
sudul Indiei între forțele polițienești 
și adepții creării statului separatist 
Tclengtana, în prezent o regiune a 
statului Andhra Pradesh. De aseme
nea, scrie corespondentul agenției 
France Pressc, au avut loc mani
festații violente, organizate de parti
zanii 
fost 
care 
nării

In 
ședinția 
Gandhi, a avut loc o reuniune a 
unor organe conducătoare locale ale 
statelor indiene, în majoritate din 
Andhra Pradesh.

TORONTO 7 (Agerpres). — La 
Toronto au luat sfirșlt lucrările ce
lui do-al XX-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Canada. Au fost 
adoptate o serie de documente In 
problemele politicii interne șl exter
ne a Canadei. în rezoluția politică 
a Congresului se subliniază, printre 
altele, că interesele naționale ale 
Canadei cer promovarea unei poli-

lici externe intr-adevăr independen. 
te, care să fie exprimată prin pără
sirea pactului N.A.T.O.

Delegații la Congres au ales noul 
Comitet Central și celelalte organe 
conducătoare ale Partidului. In pri
ma ședință a noului Comitet Cen
tral, William Kashtan a fost reales 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Canada.

încheierea lucrărilor 
Congresului P. C. din Finlanda

at-

secesiunii, în urma cărora au 
arestate 209 persoane, printre 
și o serie de membri ai Adu- 
legislative provinciale.
același timp, la Delhi, sub pre- 

primului ministru Indira

Remanierea 
guvernului 

R. P. 
a Yemenului 

de Sud

MARI DEMONSTRAT»
împotriva războiului
A

SAN FRANCISCO 7 (Agerpres). 
— Pentru a treia zi consecutiv, ma
rile orașe din vestul S.U.A. au fost 
scena unor puternice demonstrații 
Împotriva războiului din Vietnam. 
La San Francisco, peste 20 000 de 
demonstranți au organizat un marș 
pe strada principală din oraș îndrep- 
lîndu-se spre baza militară, unde în 
luna octombrie anul trecut 27 de 
soldați au manifestat pașnic împotri
va războiului din Vietnam. Peste 
jumătate dintre acești militari au 
fost deja condamnați la închisoare 
pe diferite termene. în timpul mar
șului 
rînd 
nați 
curs.

La 
peste 50 000 de persoane au protes
tat față de faptul că guvernul ame
rican nu a luat nici o măsură me
nită să reducă angajamentele S.U.A. 
în Vietnam.

au fost difuzate manifeste ce- 
eliberarea soldaților condam- 
și suspendarea proceselor în

New York, in parcul central,

★

7 (Agerpres). — 
canadiene au

MONTREAL 
diverse orașe 
loc duminică 
protest împotriva războiului 
.Vietnam, conjugate cu acțiunile a- 
semănătoare ce s-au desfășurat în 
numeroase alte țări ale lumii. La 
Toronto peste 10 000 de persoane 
au defilat pe străzile principale ale 
orașului purtînd pancarte pe care 
era scris: „Puneți capăt complicită-, 
ții Canadei la războiul din Vietmm". 
Manifestanții au transportat un

In 
avut 

mari manifestații de 
din

Destăinuirile 
generalului 

Westmoreland
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Generalul William Westmoreland, 
fostul comandant suprem al trupelor 
americane din Vietnam, a dezvăluit, 
într-un raport dat publicității dumi
nică, că Statele Unite au hotarit in 
1965 escaladarea războiului din Viet
nam „deoarece guvernul de la Sai
gon urma să se prăbușească într-un 
interval de numai 6 luni”. Ip acest 
raport generalul Westmoreland arată 
că armata saăgoneză pierdea în anul 
1965 in fiecare săptămină aproape 
un batalion de infanterie, precum 
și controlul asupra unei capitale de 
district. „După aprecierea mea — 
a sublimat fostul comandant suprem 
american de la Saigon — guvernul 
Vietnamului de sud nu mai putea 
să supraviețuiască decît cel mult 6 
luni acestei ofensive militare și po
litii- a inamicului, dacă Statele U- 
nitf nu și-ar fi sporit angajamentele 
sale militare in Vietnam”. Raportul 
menționează că in urma intervențiilor 
făcute de Westmoreland la Washing
ton. numărul forțelor militare ameri
cane din Vietnamul de sud a sporit 
de la 50 000 in mai 1965, la peste 
500 000.

citi :

în acest

care se putea 
fiii voștri să revină 
sicriu

sicriu uriaș pe 
„V-ar place ca 
acasă

La Ottawa manifestanții s-au a-
dunat în fața clădirii Parlamentului, 
iar la Montreal mii de persoane au 
demonstrat pe străzi scandînd lo
zinci împotriva continuării războiu
lui din Vietnam.

ADEN 7 (Agerpres). — După o se
siune de șapte zile a Frontului de 
Eliberare Națională, la Aden a fost 
dată publicității componența noului 
cabinet al Republicii Populare a 
Yemenului de Sud. Elementul - esen
țial al acestei 
mentale, scrie corespondentul agen
ției Reuter, îl constituie faptul că 
ministrul de externe, Abdul Latif al 
Shaabi, a primit și portofoliul pri
mului ministru, deținut 
președintele stalului, 
Khaytan al Shaabi.

In general, apreciază 
presă, cabinetul își păstrează apro
ximativ neschimbată vechea 
tură, cu excepția a patru noi miniș
tri : Khalid Abdul Aziz, care a pri
mit portofoliul justiției și al 
melor religioase, Aii Nasser Hassanl, 
ministru al administrației locale, Mu
barak Mahwara, care a primit por
tofoliul economiei, comerțului și pla
nului și Ayder Abubaker, dețin 
al portofoliului comunicațiilor și li 
crărilor publice.

remanieri guverna-

anterior de 
Mohammed

agențiile de

Intîlnire a delegației P.C.R. cu reprezentanți ai conducerii 
Asociației de prietenie Finlanda-România

HELSINKI 7 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au încheiat lucrările ce
lui de-al 15-lea Congres al Parti
dului Comunist din Finlanda.

Congresul a adoptat programul 
partidului și a ales Comitelui Cen
tral al Partidului Comunist din Fin
landa. în prima sa plenară, Comite
tul Central a ales în funcția de pre
ședinte al partidului pe Aarne Saari
nen, iar în funcția de secretar ge
neral pe Arvo Aalto. A fost ales, 
de asemenea, Biroul Politic al C.C. 
al P.C. Finlandez.

★

Frontului Unității Socialiste, șl Va- 
sile Potop, membru al C.C. ai P.C.R. 
yl secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, care 
se află în Finlanda ca delegați al 
P.C.R. la Congresul P.C. din Finlan
da, s-au Intîlnit cu o delegație a 
conducerii Asociației de prietenie 
Finlanda — România, In frunte cu 
președintele acesteia, Vilho Siivola.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în legătură cu activitatea 
desfășurată de Asociație în vederea 
promovării relațiilor de prietenie 
între popoarele român și finlandez. 
La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
asistat dr. Mircea Bălănescu, amba
sadorul R. S. România la-Helsinki, 
membri ai ambasadei.

51

doc-

umanao inima

struc-

altă inimă naturală, 
i un donator. Dona-

președin- 
Velasco

4
Ă

ședere 
Irwin,

corespon- 
Washington al 

U.P.I., președintele 
a adresat un mesaj,

R. P. UNGARA : Primul po9t de emisiune TV color din 
Ungaria, instalat într-un turn transmițător situat pe colina 

. Szâchenyi din Budapesta. întreaga aparatură a transmițăto- 
rulul este produsă de întreprinderea Electro-Mecanică din Un
garia, a cărei tehnicieni șl ingineri efectuează lucrările de 
asamblare.

IN FOTO : Montarea aparatelor la primul post de emi
siune TV color.

Primului pacient cu inimă mecanică 
i s-a implantat

HOUSTON 7 (Agerpres). — Haskell 
Karp, primul pacient care a primit 
o inimă mecanică, se află intr-o sta
re satisfăcătoare și a fost vizitat 
duminică de soție. In același timp, 
medicii de la spitalul unde a fost e- 
lectuată intervenția au declarat că 
așteaptă un donator pentru pacientul 
care a fdSt operat vineri.

Dr. Denton Cooley, conducătorul 
ecliîpei de chirurgi, a declarat că 
inima artificială este numai „o so
luție de moment", puțind funcționa 
-jalisfăcător timp de o lună. Se speră, 
însă, că ea va putea fi înlocuită în 
lecurs de o săptămină sau cel mult

zece zile cu o < 
dacă se va găsi 
torii trebuie să se afle în stare de 
comă ireversibilă, să prezinte leziuni 
grave ale creierului și să aibă ace
eași grupă de singe cu pacientul, au 
adăugat medicii. Toate acestea fac 
ca găsirea unui donator să fie foarte 
dificilă. S-a anunțat că la aeroportul 
din Houston două avioane speciale 
sînt pregătite pentru a zbura în orice 
moment în orice punct al Statelor 
Unite, unde ar putea fi găsit un do
nator potrivit.

★

Tovarășii Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
□ 1 P.C.R., membru al Biroului Exe- 

al Consiliului Național al

Elemente noi în evoluția 
conflictului dintre Peru si S.U.A

WASHINGTON 7 (Ager- 
După o scur- 
la Washington, 

reprezentantul 
special al președintelui Nixon 
pe lingă guvernul peruvian în 
legătură cu conflictul provo
cat după sechestrarea bunu
rilor societății nord-amerjeane 
„International Petroleum Com
pany", a plecat spre Lima 
pentru a continua convorbiri
le. Irwin a avut o întrevede, 
re cu președintele Nixon, că
ruia, după cum relatează a- 
genția U.P.I., i-a comunicat că 
s-au obținut „foarte mici pro
grese" în cursul tratativelor 
duse pînă acum cu 
iele peruvian Juan 
Alvarado.

Potrivit relatărilor 
dentului din 
agenției 
Nixon 
prin intermediul lui Irwin, pre
ședintelui peruvian Velasco 
Alvarado, în care îi aduce la 
cunoștință că dacă guvernul 
peruvian nu va accepta, în 
decurs do trei zile să plăteas-

că compensații pentru bunurile 
expropriate, guvernul ameri
can va fi obligat prin legisla
ție să suspende ajutorul eco
nomic și să treacă la aplicarea 
altor sancțiuni, prevăzute in 
ameiTdamentul Hickenlooper 
ce urmează să intre în vigoare 
la 9 aprilie.

Agenția precizează că un re
fuz al guvernului de la Lima 
va atrage pierderea a 10 mi
lioane de dolari sub formă de 
împrumuturi directe din partea 
S.U.A. și a 20 milioane dolari 
ca urmare a închiderii pieței 
nord-americane pentru zahă
rul peruvian. Peru va pierde, 
de asemenea, o parte a celor 
17 milioane dolari ce urmează 
să-i fie împrumutate de diferi 
te agenții internaționale în 
care S.U.A. au un drept tacit 
de veto. Economiști din Was 
hington consideră că Republi 
ca Peru „va fi supusă și unc 
presiuni mai serioase pe ter 
men lung” în cazul în care voi 
intra în vigoare sancțiunile 
S.U.A.
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încălzire brusca a 
temperaturii în Europa

In urma încălzirii brusce a tempe
raturii, a sporit considerabil numă
rul de avalanșe în diferite țări din 
Europa, unde <au căzut mari cantități 

zăpadă. S-au înregistrat numeroa- 
victime. In Norvegia, avalanșele 
provocat moartea a 4 persoane. 
Alpii răsăriteni ai Elveției o a-

de 
se 
au 
In 
valanșă a provocat deraierea unei lo
comotive; trei salariați ai căilor fe
rate și-au pierdut viața. In Tirol 
(Austria) doi schiori au fost, de ase
menea prinși de o avalanșă, pier- 
zîndu-și viața. In Suedia 18 persoa
ne au fost prinse de o avalanșă în 
apropierea localității Riksgransen. In 
urma măsurilor rapide au fost sal
vate toate cele 18 persoane, dar ci
teva dintre ele suferă de șocuri ner
voase.

• TIUMEN. — La Samotlorsk, în 
Siberia a început extracția țițeiului 
din zăcămîntul apreciat a fi cel mal 
bogat din Uniunea Sovietică. Potri
vit evaluărilor specialiștilor, de aici 
vor putea fi extrase anual pînă la 
100 milioane tone. în prezent, la Sa- 
motlorsk funcționează doar două 
sonde, dar se preconizează ca pînă la 
șfîrșitul acestui an numărul lor să 
se ridice la 20. Țițeiul de la Samot
lorsk este transportat printr-o con
ductă, lungă de 1 000 kilometri, la 
Omsk.

Greva docherilor din Durban
Activitatea marelui port sud-afri- 

can Durban a fost perturbată în 
cursul ultimelor două zile ca urma
re a grevei declarate de aproxima
tiv 3 000 de docheri care revendică 
majorarea salariilor. Peste 30 de na
ve au fost blocate în port.

• PARIS. — Un salariat al 
grădinii zoologice din locali
tatea franceză Royan a parcurs 
200 km cu o ligroaică In li
bertate In automobilul său.

El se dusese la Anjou pen
tru a lua in furgoneta sa două 
lame și o tigroaică, cumpă
rate de grădina sa zoologică, 
tn timpul transportului, ti
groaica a reușit să iasă din 
cușca de lemn în care fusese 
Închisă, după ce sugrumase 
una din cele două lame.

Luind cele mai mari precau
ții, pentru a nu întărită anl-

malul, șoferul și-a continuat 
drumul rulând cu o viteză mo
derată. Pe parcursul celor 200 
km tigroaica a sărit lingă șo
fer sprijinindu-se cu labele de 
tabloul de bord. Tigroaica s-a 
întors apoi la locul el, repe- 
tind de alleva ori „vizita" la 
șofer, tn timp ce stătea Ungă 
șofer, tigroaica pipăia cu la
bele chid semnalizatorul de 
direcție, clnd bulonul ștergă- 
torului de parbriz. După trei 
ore de drum, curajosul șofer 
a ajuns cu bine la destinație, 
unde periculosul său pasager 
a fost închis.

Inundații în Java de est
Aproximativ 6 000 de indonezieni 

au rămas fără adăpost ca urmare 
a marilor inundații ce au avut loc 
în Java de est. Potrivit știrilor trans
mise de agenția de presă Antara, 
apele rîului Brantas au inundat 11

localități diti această regiune. Dau
nele cauzate de inundații culturilor 
de orez din districtul Widang, din 
nordul Javej,
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se ridică la circa 
sterline.

• XIENG KUANG. — Agenția de 
presă Koasan Pathet Lao informează 
că fdrțele patriotice laoțiene din 
provincia Xieng Kuang au doborit 
alte două avioane americane. Pînă 
în prezent — menționează 
citată — forțele S.U.A. au 
în Laos 1091 de avioane.

agenția 
pierdut

persoa-• NEW YORK. — Două 
no înarmate au pătruns într-un ma
gazin din cartierul newyorkez Man
hattan și au sustras bijuterii în va
loare de 100 000 dolari. Furtul a 
avut loc la citeva ore după ce din- 
tr-un alt magazin fuseseră furate bi
juterii în valoare de 250 000 de do
lari. In timpul primului furt hoții 
au rănit trei funcționari.

Fenomen fără explicații ?
In ultimii-30 de ani numărul cri

melor comise de femei a crescut cu 
110 la sută, procentul de creștere a 
criminalității la femei fiind mai mare 
decît cel al bărbaților. Edith Per
ham, autoarea unui studiu în ace t 
domeniu a declarat că nici oamenii 
legii, nici psihiatrii și nici sociologii 
nu găsesc explicația acestui feno
men. Se* credea piuă acum, arată au
toarea studiului, că femeile comit 
numai .crime pasionale-. Dar, ulti
mele statistici au răsturnat această 
părere.

misiune navala britanică, compusă din• LONDRA. — Or*' ___
aproximativ 40 de ofițeri șl mai mulțl tehnicieni, va îi tri
misa in Nigeria in săptăminile viitoare, pentru a instrui uni
tăți ale marinei de război nlgeriene, anunță ziarul britanic 
„Sunday Telegraph”.

Potrivit ziarului, trimiterea unei astfel de misiuni a fost 
proiectata acum citeva luni, dar holărîrea definitivă a fost 
luată după întoarcerea la Londra a primului ministru, Harold 
Wilson, din vizita sa in Nigeria șl Etiopia. Această hotărire 
confirmă că poziția britanică de sprijinire a guvernului fe
deral nu s-a modificat.

• TEHERAN. — în urma ruperii 
relațiilor diplomatice cu Libanul, Ira
nul a anulat dreptul avioanelor liba
neze de a survola teritoriul iranian, 
desființîild totodată toate legăturile 
aeriene dintre cele două țări. Birou
rile companiei de aviație «Iran Aair" 
din Beirut au fost închise, iar per
sonalul lor rechemat la Teheran.

Ruperea relațiilor diplomatice din
tre cele, două țări a fost determinată 
de refuzul Libanului de a-1 extrăda 
pe generalul iranian Bakhtiari, fost 
șef al serviciilor de siguranță din 
Teheran.
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HOUSTON 7 (Agerpres). — Haskell 
Karp, pacientul căruia vinerea trecu
tă i-a fost implantată la spitalul St. 
Luke din Houston (S.U.A.) o inimă 
artificială, a fost supus luni dimi
neața unei noi operații, de această 
dată înlocuindu-se inima din plastic 
cu o inimă umană. Aceeași echipă 
de chirurgi condusă de prof. Denton 
Cooley i-a transplantat inima unei 
femei de 40 de ani, originară din 
Massachusetts, oare a fost adusă la 
acest spital într-o stare gravă și care 
a decedat.

Cele trei zile în care Haskell Karp 
a supraviețuit cu o Inimă artificială 
au fost apreciate drept „o cursă îm
potriva morții", ai cărei protagoniști 
au fost pacientul și bineînțeles me
dicii de la spitalul St. Luke, tyițial, 
prof. Cooley declarase că noul său 
pacient ar putea fi menținut în viață 
ou Inima artificială implantată ma
ximum o lună.

Cutremur de pămînt
în Turcia, Grecia și Danemarca

e ZECI DE CASE AVARIATE ȘI DISTRUSE 
NU S-AU ÎNREGISTRAT VICTIME OMENEȘTI

Mișcări telurice au zguduit Pămin- 
tul la două extremități ale continen
tului european. Duminică, populația 
unor regiuni din Turcia. Grecia și 
Danemarca a trăit emoția cutremure
lor, părăsindu-și în grabă locuințele 
pentru a se refugia în piețe spațioa
se sau pur și simplu pe stradă. Ni
căieri nu au fost însă victime ome
nești. Continuînd șirul cutremurelor 
din ultimele zece zile, cel de dumi
nică a fost resimțit timp de zece 
secunde la Izmir și în împrejurimi. 
Un număr de 68 de case din loca
litățile Mordogan și Kosedera au fost

la Bergama (străvechiul 
și în orașul Alasehir, si- 
km est de Izmir. Cei ră- 
iocuință au fost cazați

Procesul Sirhan în faza dezbaterii juraților
L0S ANGELES 7 (Agerpres). — 

După audieri care au durat 14 săp- 
tămîni, în cursul cărora în fala tri
bunalului din Los Angeles au com
părut 89 de martori, procesul lui 
Sirhan B. Sirhan, asasinul senatorului 
Robert Kennedy, a ajuns în faza dez
baterilor juraților. Cei 7 bărbați și 5 
femei care fac parte din juriul acestui 
proces vor trebui să hotărască dacă 
Sirhan este sau nu vinovat.

Asasinul senatorului Kennedy a 
recunoscut că a ucis, dar apărătorii 
săi, folosind mărturiile unor psihia
tri și psihologi, s-au străduit să de
monstreze că această crimă a fost 
comisă de un bolnav psihic care nu 
poate fi făcut răspunzător de acțiu
nile sale. Prin această manevră a- 
părarea urmărește să-l scape pe Sir
han de camera de gazare și să obțină 
internarea lui într-un sanatoriu pen
tru alienați mintali.

distruse de eutremur, iar alte 200 
serios avariate. Cutremurul a fost 
resimțit și 
Pergamum) 
tuat la 130 
mași fără
provizoriu în școli și spitale.

In Grecia, cea mai afectată de cu
tremur a fost Insula Chios din Ma
rea Egee, unde au fost deteriorate 
trei biserici și mai multe case. Trei 
persoane au fost rănite.

Un cutremur calificat de specia
liști a fi „neobișnuit de puternic” a 
provocat unele pagube în satul Klit- 
moeller din Danemarca. Originea cu
tremurului paie să fie situată în 
Jutlanda.

(Agerpres)

Emiratul Dubay
— al treilea 
cumpărător 

de aur din lume

R. P. POLONA i 
Hotel turistic în 
stil tradițional, unu 
din punctele de a- 
tracție ale renumit 
tei stațiuni de iar
nă, Zakopane.

DUBAY 7 (Agerpres). — Ul
timele date statistice atestă că 
în ciuda interdicției oficiale, 
comerful cu aur și argint din 
India și Pakistan . cunoaște o 
Înflorire fără precedent. tn 
aceste afaceri, locul de „placă 
turnantă" al tranzacțiilor îl 
are emiratul Dubay. condus 
de șeicul Rașid, aceste afaceri 
reprezentind o sursă de pros
peritate pentru minusculul teri
toriu situat la intrarea Golfu
lui Persic. Cantitățile de aur 
și argint care se scurg pe aici 
nu sînt cu nimic mai prejos 
decît cele depozitate in cinci 
din cele mai mari bănci in
ternaționale, de calibrul lui 
„First National City Bank” 
Zilnic, reactoare ale societății 
„Boac" transportă la Dubay 
aurul cumpărat de la băncile 
din I.ondra și Zii rich în schim
bul argintului vîndul de că
tre oamenii de afaceri indieni 
și pakistanezi. Această vehicu
lare de metal prețios a făcut 
din emirat ai treilea cumpă
rător de aur din lume și unul 
din primii trei exportatori de 
argint.
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