
Or,S*1* D£ PROIÎTAW DIN TOATE & UNTH-V*»

Organ al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R. șl al Consiliului popular municipal
Anul XXI (XXVI) Nr. 6055 I Mar(i 15 aprilie 1969 | 4 pagini 30 bani

ÎN ZIARUL DE AZI

* Avantaje oferite câlâtorilor prin 
noul mers al trenurilor

• Televiziune, Radio, Filme, Vre
mea

Pag a 3-a

* încheierea lucrărilor primului 
Congres al Partidului Comu
nist German

• Vietnamul de sud : Atacuri con
centrate în regiunile Da Nang 
și Tay Ninh

# Lansarea satelitului meteorolo
gic „Nimbus-3"

Pag. a 4-a

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe primul ministru 
al Suediei, lage Erlander

Interviul
nostru

Uzina de utilaj ’* &

minier Petroșani i

INTR-0 NOUA ETAPĂ 1
t I

(

I

f
!

f

A MODERNIZĂRII >

X t
X'. sg? ■

In acest an, Uzina de utilaj minier Petroșani împlinește 60 de ani de la înființare. De
sigur. în această perioadă uzina a parcurs etape însemnate aducindu-și contribuția, mai ales 
in anii socialismului, la progresul mineritului din Valea Jiului.

Nu de mull, o dată cu reorganizarea industriei carbonifere din (ara noastră, uzinei 
i-au fost acordate drepturile pe care le merită, adică dc a fi cu adevărat uzină de utilaj mi-
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Președintele Consiliului do 
Stal al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit luni la amiază pe primul 
ministru al Suediei, Tage Er
lander.

La primire au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Cornc- 
llu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stal 
pentru Cultură și Artă, Eduard 
Mezincescu, ambasadorul Româ
niei la Stockholm.

Au participat Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al 
Suediei, baronul Cari Rappo, 
ambasadorul Suediei la Bucu
rești, Ole Jodahl, secretar ge
neral în M.A.E. șl contele Wil
helm Wachtmeister, directorul 
afacerilor politice din M.A.E.

între președintele Consiliului 
de Stat și premierul suedez a 
avut loc o convorbire, în cadrul 
căreia au fost abordate proble
me privind stadiul relațiilor 
dintre România și Suedia, pers
pectivele de dezvoltare a aces
tora, precum și unele probleme 
privind situația internaționala 
actuală. Discuțiile au relevai 
dorința pârtilor de a dezvolta 
și diversifica cooperarea econo
mică, tehnico-științifică și cultu
rală în interesul reciproc al celor 
două țări. De asemenea, a fost ex
primată satisfacția pentru colabo

rarea fructuoasă dintre cele două 
state in cadrul O.N.U. șl al al
tor organisme internaționale, ho- 
tărlrea de a-și aduce șl în vii
tor contribuția la soluționarea 
problemelor continentului euro
pean și ale lumii contempora
ne, în scopul Instaurării șl con
solidării unui climat de pace, 
de încredere și largă colabora
re internațională.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
După convorbire, președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nlcnl 
Ceaușescu, și soția au retinut 
la dejun pe primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander, și pe 
soția sa.

La dejun au luat parte pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, cu soția, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, cu soția și Eduard 
Mezincescu, ambasadorul Româ
niei în Suedia.

Au luat parte, de asemenea, 
Torsten Nilsson, ministrul afa
cerilor externe al Suediei, și 
celelalte /persoane oficiale sue
deze care au . fost primite de 
președintele Consiliului de Stat.

am 
dat

Penlru a cunoaște amănunte privind dezvoltarea acestei importante. unilă/i industriale, 
idresat citeva întrebări tovarășului inginer Gheorghe Olariu, directorul uzinei care ne-a 
■u multă amabilitate, o seamă de relatări interesante.

«St Convorbiri oficiale
i;

ÎNTREBARE : Daca s-ar face o 
trecere în revistă a evoluției 
uzinei în răstimpul celor 60 
de ani dc existență, desigur ar 
fi multe dc spus; s-ar putea 
scrie sute de pagini. Am dori 
totuși să informăm cititorii 
noștri în mod succint despre 
etapele mai principale ale dez
voltării Uzinei de utilaj minier 
Petroșani.

RĂSPUNS: Uzina dc utilaj 
minier din Petroșani, a luat 
ființă in anul 1909 sub denumi- 

de „Atelierul Petroșani" 
pentru rezolvarea necesităților 
de reparații și întreținere ale 
minei Petrila.

Mai tirziu, în anul 1922. ex
ploatările miniere luînd o dez
voltare mai mare, s-a impus 
si atelierelor o simplificare 
corespunzătoare.

In anul 1931 atelierele care 
se aflau în diferite centre 
miniere s-au desființat și s-a 
hotărît centralizarea anumitor 
lucrări la Atelierele centrale 
Petroșani. Anul 1933 marchează 
începutul unei noi etape : sc 
înființează turnătoria dc oțel, 
care arc drept scop introducerea 
in fabricație a pieselor mecani
ce’ supuse la uzură.

Anii 1933—1935 reprezintă 
o perioadă dc dezvoltare și 
dotare a atelierelor. scliim- 
bindu-sc profilul și speciali
zarea. Astfel, anul 1935 consti
tuie pasul de trecere spre dez
voltarea tehnică 
prelucrării prin 
n.w. h-wtamente

Duten’ spune 
1910—1946 se 
prin dezvoltarea

in domeniul 
așchiere. tur- 
termice etc. 
că perioada 
caracterizează 
activității de

reparații, producției de piese 
de schimb pentru necesitățile 
strict interne ale minelor de 
cărbuni și unele produse de 
scrie din fontă, de uz general, 
pentru comercializare.

După anul 1946 Uzinei de re
parat utilaj minier i se impri
mă un profil nou. cu speciali
zare treptată în domeniul con
strucției de utilaje, unicate, 
miniere și de preparare, piese 
de schimb și reparații, construc
ții metalice și piese brute tur
nate din oțel și fontă.

In perioada construcției so
cialiste fostele Ateliere centra
le au cunoscut an de an o dez
voltare din ce în ce mai marc, 
atit sub aspectul lărgirii supra
fețelor construite cît și ca do
tare cu mașini unelte și prin 
specializarea cadrelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni. 
Toate acestea au contribuit 
prin rezultatele economice la 
creșterea prestigiului uzinei.

Dacă comparăm nivelul vo
lumelor de producție realizată 
de uzină vom constata că. față 
de realizările anului 1948. ni
velul realizărilor anului 1955 
a fost de circa două ori mai 
mare in 1963, realizările valo
rice atingînd un volum de 4,25 
ori mai mare, iar în anul 1968 
am consemnat o creștere a rea
lizărilor de 6.7 ori mai mare 
față de anul 1948.

ÎNTREBARE : Deci, salturile 
cu adevărat calitative s-au pro
dus in anii socialismului. Care 
a fost contribuția uzinei în 
acești ani Ia dezvoltarea mine
ritului in Valea Jiului ?

RĂSPUNS : Pentru a putea

ilustra realizările din punct de 
vedere calitativ este necesar 
să subliniem citeva produse 
reprezentative care s-au impus 
prin utilizarea lor de-a lungul 
anilor în industria noastră 
minieră.

Este cunoscut faptul că uzi
na noastră a fabricat pentru 
prima oară în țară ciocanele de 
abataj pneumatice și perfora
toarele pneumatice și numai 
după aceea au fost preluate 
spre fabricație în serie la Uzi
nele Cugir. Strungul Brașov și 
Independența Sibiu.

Dc asemenea, o serie dc uti
laje miniere au fost proiectate 
reproiectate și fabricate la 
U.U.M.P. ca do exemplu • 
mașina de extracție Standard, 
pompele de 3 000 T/min. Stan
dard, transportoarele cu raclcte 
TP-1 și SKR-11. troliilc MEL-" ' 
și 12 ...... ‘ ’
1 000 
2 500 
plexc r____ ____ . ,
rare, echipamente complete de 
funicular și multe altele.

Avînd în față aceste exem
ple putem considera că uzina 
și-a adus din plin contribuția 
la dezvoltarea mineritului și 
introducerea mecanizării în 
toate fazele procesului tehnolo? 
gic din subteran și de 
suprafață.

ÎNTREBARE : Rezultă că 
dată cu dinamica creșterii

Luni dimineața, la Palatul 
Consiliului de Miniștri au avut 
loc convorbiri oficiale între 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander.

La convorbiri au participat 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
faccrilor externe, Pompiliu Ma-

CONTINUARE IN PAG. o A'-o

In peisajul incintei minei Lonca, un element de actualitate — panourile cu obiecti
vele întrecerii socialiste, îndemn pentru colectivele de mineri spre o muncă efervescentă 
în subteran.

Valea Jiului pe traiectoria marii întreceri

Tendințe noi
CHEMAREA

_______ r . 5
KW. vagonetul Standard 
R, ventilatoare pină la 
mc/min. instalații com- 
pentru minerit și prepa-

la

o 
pro-

Interviu realizat de
Ing. R. SELEJAN

în activitatea
cercetătorilor de la I.M.P

In lumina importanței deose
bite acordate de partidul și sta
tul nostru dezvoltării științei 
in consens deplin cu produc-, 
ția, nucleele de' cercetători, ca
re iși desfășoară activitatea în. 
cadrul catedrelor Institutului 
de mine din Petroșani, au răs
puns cu însuflețire chemării la( 
întrecere lansată do institutele,- 
dc cercetare și proiectare din

(A gerpreș)

tăou tați 
la

Mamaia
.Mamaia, inimoasa stațiu

ne de pe litoral, pregătește 
pentru vara aceasta oaspe
ților săi alte noutăți. In 
nordul stațiunii sc înalță incă 
trei hoteluri — „Apollo", 
.Jupiter* și „Junona" — cu 
aproape 1 000 de locuri — 
și un restaurant cu circa 
600 de locuri. Un alt restau
rant de aceeași capacitate 
se construiește în zona cam
pingului „Turist", in timp 
ce restaurantelor „Perla" și 
„Select" li se execută lu
crări de extindere. Mărirea 
flotei de agrement de pe 
lacul Siutghiol. dotarea ho
telurilor și restaurantelor 
cu jocuri mecanice sînt alte 
câteva noutăți cu care Ma
maia iși intimpină oaspeții 
in apropiatul sezon estival.
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® Rugbiștii de la Știința, 
învingători merituoși în Giu- 
lești Meciul inaugural al 
sezonului de handbal ne-a 
adus o victorie Baschet- 
baliștii la... înălțime Fot
baliștii din „C" și-au sur
clasat adversarii Ș Vizita 
în R. D. G. a handbaliste
lor de la Știința O Agenda 
campionatului județean gt 
Alte știri, rezultate, clasa

sectorul 7 al municipiului Bu
curești. Ele și-au intensificat 
in ultima perioadă ritmul mun
cii de documentare, experimen
tare și stabilire a * ’ 
principale privind 
studiilor planificate.

Care este stadiul în care se 
află elaborarea studiilor ce vor 
trebui finalizate în acest an ? 
— iată întrebarea cu care 
ne-am adresat factorilor de con
ducere ai institutului.

Două din obiectivelc-cheie 
prevăzute să concentreze un 
important potențial uman și 
material sînt lucrările care 
urmăresc să dea o rezolvare e- 
ficace aplicării metodelor sta
tisticii matematice și analizei 
frecvențiale la cercetările geo
fizice și transpunerea în prac
tică a statisticii și analizei ar
monice în interpretarea pros
pecțiunilor geofizice. Pină la 
începutul lui aprilie a. c., co
lectivul de cercetători, al cărui 
rcsponsabil-coordonator este 
conf. dr. ing. Dan Milcoveanu,' 
a întocmit deja bibliografia ne
cesară, a tradus din literatura 
străină toate articolele de spe-

jaloanelor 
real izarca

cialitate referitoare la tema res
pectivă și a stabilit procedeele 
practice pentru determinarea 
mărimilor statistice și spectrale 
legate de cimpul potențial.

Prin concretizarea datelor pe 
caro aceste studii le " 
niza în final, sc va .. 
sensibil procesul de interpre
tare a prospecțiunilor 
țărilor geofizice, crescînd 
multan posibilitățile de desco
perire ă noi zăcăminte de sub
stanțe minerale utile.

In domeniul preparării, sc e- 
laborează un procedeu de con
centrare a cărbunilor mărunți 
(0,5—10 mm) pe jgheaburi 
scurte. Prin cercetări sistemati
ce de laborator sc urmărește 
stabilirea parametrilor con
structivi și de funcționare a 
jgheaburilor, caracteristicile du
zei și mișcarea granulelor mi
nerale în interiorul jetului de 
tulbureală. S-au executat deja 
încercări de laborator prelimi-

vor fur- 
ameliora

și cerce-
si-

Ing. Traian ’Mt'l.I ER

mente.

Coordonate
hunedorene

„SPITAL
PENTRU...
ANIMALE

Ne-am oprit zilele trecute la clădirea cu nr. 17 din 
str. Aurel Vlaicu a municipiului Deva. Vizita n-a fost în- 
timplătoare. Intr-o clădire tînără, din beton și sticlă, lu
crează oameni in halate albe. 27 de medici veterinari, 
chimiști. biologi, laboranți, analizează și intervin după 
cerințe, ajutați fiind de aparate moderne. Misiunea lor 
principală e de a veghea la sănătatea animalelor și de a 
lua măsuri ca să nu sc strecoare in sfera comercială unele 
produse animaliere de calități dubioase, care pot dăuna 
omului. „Firma" sub care se desfășoară această activitate 
o concretizată prin trei cuvinte : Laboratorul veterinar ju
dețean. Fără explicații, acestea ar spune însă prea puțin. 
Folosind termeni de specialitate sau cuvinte de largă cir
culație. tov. loan Mărgineanu, directorul laboratorului, ne-a 
oferit doar citeva amănunte despre instituția pe care o 
conduce. Intr-un fel sau altul laboratorul e legat direct 
de toți crescătorii do animale din județ și are obligația 
să-i ajute. Bruceloza este o boală care apare la porcine și 
bovine. In afară de efectul dăunător pe care-1 are asupra 
animalelor, ca se “poate transmite și la om cu complicații 
destul de grave. Prevenirea și combaterea brucelozei, 
devenit in zilele noastre o problemă de importanță eco
nomică și socială. Pentru rezolvarea oi se cere tot mai mult 
aportul laboratorului veterinar județean, aport care tre
buie corelat rațional cu necesitățile de pe teren. In primul

a

Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist către toate organele 

și organizațiile U.T.C., către toți tinerii 
patriei cu privire la aniversarea 

a 25 de ani de la eliberarea 
României de sub jugul fascist

Exprimind sentimentele de a- 
dincă satisfacție. întreaga ade
ziune a generației tinere din 
România socialistă la Hotărîrea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Roman, a Con
siliului de Stat și a Consiliu
lui de Miniștri cu privire la 
aniversarea a 25 de ani de la 
eliberarea ' patriei de sub jugul 
fascist, Comitetul Central al U-

niunii Tineretului Comunist 
cheamă comitetele județene, mu
nicipale și orășenești, toate or
ganizațiile U.T.C. din întreprin
deri și instituții, din comune 
și sate, școli și facultăți, din 
unitățile militare, toți membrii 
Uniunii Tineretului Comunist, 
întregul tineret al tării în-

-- șea

HOTĂRÎREA 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

experimentării noului 
și majorarea salariilor

privind generalizarea 
sistem de salarizare 
muncitorilor și personalului tehnic-administra
tiv din întreprinderile 
industriei poligrafice, 

de Stat pent-n
In continuarea acțiunii de 

îmbunătățire a sistemului de 
salarizare și majorare a sala
riilor, în conformitate cu Hotă- 
rirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân din octombrie 1967, Con
siliul de Miniștri a adoptat o 
Hotărîre prin care se aprobă 
generalizarea experimentării

Pentru lumina căminelor noastre
Angrenat în întrecerea so

cialistă ce sc desfășoară in 
cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei, 
colectivul Secției de distri
buire a energiei electrice Pe
troșani a înregistrat frumoa
se succese în muncă. In pri
ma decadă a lunii aprilie, 
după efectuarea unor repara-

ții capitale, rețeaua do joasă 
tensiune ce alimentează cu 
energie electrica abonații din 
Lunca Jiului a fost repusă în 
funcțiune. Au mai fost ra
cordate la rețeaua electrică 
144 noi apartamente dale de 
curînd în folosință la blo
curile turn de pe strada Re
publicii. Locuitorii satelor 
Corobăieni, Căprărești, Bo-

țoni-Firmă, aparținînd de co
muna Banița, au o mare sa
tisfacție. Satele în care tră
iesc au fost electrificate.

Pentru viitor, colectivul 
este hotărît să intervină ope
rativ la remedierea tuturor 
deranjamentelor, să verifice 
și să repare în permanența 
liniile electrice și stațiile de 
transformare.

trimestru din acest an era prevăzută o acțiune restrinsă 
pentru depistarea, prevenirea sau - combaterea bolii res
pective, dar anumite împrejurări au determinat măsuri 
suplimentare. In consecință, laboratorul veterinar, uvind 
sprijinul cadrelor de specialitate din unitățile agricole și 
de la circumscripțiile veterinare, a colectat și examinat 
peste 56 000 de probe. Peste 56 000 de eprubete au fost 
trecute prin sfera analizelor și s-au întocmit evidențele 
diagnosticelor indicate de aparate și oameni. Concluziile 
respective au servit ca bază unor importante acțiuni ve
terinare în.favoarea animalelor care aparțin cooperativelor 
agricole de producție sau țăranilor cu gospodării indivi
duale. Acesta e doar un singur exemplu.

Crescătorii de albine știu foarte bine cită truda se 
cere pentru ca aceste harnice insecte să fie sănătoase >i 
productive. In ultima vreme, și in județul Hunedoara s-au 
semnalat multe cazuri de nozomoză — boală parazitară la 
albine. Ca atare, laboratorul a fost obligat să analizeze 
circa 3 000 de probe recoltate de la harnicele producă
toare de miere. Nu-i cazul să mai demonstrăm dificultățile 
pe care le implică această migăloasă activitate, dar faptul 
că și albinele sc bucură do „asistență medicală" spune 
mult. Și totuși, prin exemplele amintite nu sc poale carac
teriza pe deplin acLivilalca laboratorului veterinar ju
dețean.

. Laboratorul mai trebuie să intervină cu promptitudine 
și pentru determinarea, științifică a unor aspecte dificile 
privind sănătatea animalelor din județ. Tot el a solicitat 
să controleze calitatea anumitor produse alimentaro des
tinate consumului intern sau exportului și să execute dc- 
zinfccții la adăposturile pentru animale, abatoare sau va
goane. Sub acoperișul clădirii, înălțată numai cu cinci ani 
in urmă, oamenii, ajutați de aparate moderne, caută mereu 
noi soluții ca să vină în sprijinul crescătorilor de animale.

In vitrinele de pe coridoarele laboratorului se văd 
numeroase mostre dc cazuri deosebite descoperite in ju
deț. Sutele de volume de cărți din bibliotecă n-au timp să 
acumuleze praf iar in sălile laboratorului au loc zilni: 
sfaturi și schimburi de păreri asupra unor pro'ihme • 
gento șl dificile. In „spitalul" pentru animale nu există 
practic „pacienți" dar din comunele județului sosesc sute 
și mii de semnale cure solicită ajutor.

La fel ca multe alte realizări, laboratorul veterinar 
județean nu mai e o noutate. Alături de alte unități simi
lare, (-1 contribuie la dezvoltarea zootehniei noastre, com- 
plotînd șirul măsurilor caro se inițiază pentru a pune 
toate resursele țării in folosul poporului.

Dan POPESCU

industriale și Centrala 
apar(inind Comitetului 
Cultură și Artă
noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor începind 
de la 1 Mai a.c. în întreprin
derile industriale și Centrala 
industriei poligrafice, aparți- 
nînd Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Potrivii hotărîrii, salariile 
muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor, tehnicienilor și func
ționarilor din industria poligra
fică urmează să fie majorate 
in medie cu 10,1 ia sută ; îm
preună cu majorarea salarii
lor mici efectuată în 1967, se 
asigură pe ansamblul acestei 
industrii, o creștere medie de 
11,5 la sută in 1969. De a- 
ceastă creștere a salariilor be
neficiază peste 23 000 de sa- 
iariați, GÎe căror venituri vor 
fi anual mai mari cu aproxi
mativ 38 milioane lei față de 
cele înainte de 1 au
gust 1967.

finind seama de principiile 
generale ale noului sistem de 
salarizare, de specificul și com
plexitatea industriei poligrafi
ce și de rezultatele experimen
tării într-un număr de între
prinderi din această ramură, 
salariile muncitorilor și perso
nalului tehnic-administrativ vor 
fi stabilite in funcție de canti
tatea, calitatea și răspunde
rea în muncă și vor fi legate 
mai direct de rezultatele ob
ținu’.? în producție de fiecare 
salariat și de ale întreprinde
rii in ansamblu. Ca rezultat 
al includerii în salariul tarifar 
a celei mai mari părți din a- 
dausurile variabile actuale la 
salariu — acord și premii — 
ponderea salariului tarifar în 
salariul total al muncitorilor 
va crește de la circa 75 la 
sută la aproximativ 90 la sută.

Ca și în celelalte ramuri in-
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Știința Minerul Minerul

Baia de Arieș
Întîlnirea dc fotbal dini re e- 

chipelc Știința Petroșani și Mi
nerul Baia de Arie? a atras 
duminică dimineața in tribu
nele stadionului Jiul din loca
litate un număr destul de marc 
de ‘•[■MX valori. Avind în față 
nn adversar modest băieții pro
fesorului Irimic și-au permis 
fă se joace dc-a golurile și ... 
ratârilc

Fără sâ strălucească, ci și-au 
făcut „grogy" adversarul. Dc 
altfel, unul din cei mai pericu
loși atacanți din fața porții mi
nerilor era fundașul central V. 
Tudor. Nici apărătorii Varho- 
nic. Popovici și Tzvcrnari nu 
au ezitat să „urce" cît mai des 
In atac, să creeze ocazii bune 
de gol sau chiar să încerce vi- 
c ■ nța portarului oaspe. Ata
cul a dansat pur și simplu prin
tre „îngerii păzitori" ai butu
rilor oaspeților, a marcat t5 go
luri dar a și ratat. Numai Ră
sădeanu a beneficiat do 13 si
tuații dc gol reușind să con
cretizeze numai 3 din acestea. 
Mult a muncit și Bulbucan și 
Păncscu. Oaspeții au jucat slab, 
ncreusind să-și creeze nici o 
situație bună dc gol pc par
cursul color 90 dc minute dc 
5oc.

De la primul fluier al arbi
trului, elevii prof. Irimie se 
instalează in „jumătatea'
vcrsarului, începînd chiar din 
min. 2 suita ratărilor prin Ră
sădeanu. Bulbucan și Bălănca- 
nu. Primul gol „cade" în min. 
7. Păncscu execută o lovitură 
dc colț. Tudor reia cu capul,

ad-

Popa respinge cu dificultate 
la... Răsădeanu care trimite u- 
șor tot cu capul fn poartă i 
1—0. Peste numai două minu
te, Bulbucau .pune" o pasă ex
celentă lui Păncscu. centrare la 
Răsădeanu, acesta driblează por
tarul și 2—0. Ou 18 minute 
mai tirziu. Munteanu execută 
o lovitură liberă indirectă de 
la marginea careului maro, ba
lonul ajunge la Răsădeanu caro 
reia în bară, balonul revine In 
teren, intercepție Bulbucan și... 
3—0.

In repriza secundă, după o 
duzină do ratări, scorul este 
majorat do către studenți fn 
min. 76 cînd Păncscu înscrie 
la o învălmășeală in fața por
ții lui Popa. Cu 7 minute îna
inte do final, același Păncscu 
pasează lui Răsădeanu care tri
mite ușor peste portar balo
nul în plasă și 5—0. In momen
tul fn care așteptam fluierul 
final. Păncscu ratează o situa
ție unică, trimițînd balonul cu 
călcîiul pe lîngă portarul Popa 
dar și pe lingă poartă. Cu a- 
ceasta ia sfîrșit un meci în ca
ro am fost la un pas de a a- 
sista la un scor de proporții.

învingătorii au folosit urmă
toarea formație : Dlujanschi — 
Popovici, Tudor. Tzvcrnari, Var- 
honic — Munteanu, Știr — Bă- 
lăneanu, 
Păncscu.

A condus 
bitri avînd la centru pe Gheor- 
ghe Oprița din Arad.

Răsădeanu, Bulbucan,

brigada dc ar-

Dunărea
răspuns In insistenta invi- 
indircclă (prin suita de 
rezultate obținute in ul-

Calafat

Xicolae LOBONȚ
student

Ca 
tație 
bune 
rimele etape) a fotbaliștilor di
vizionari C din Lupeni. le-am 
urmărit duminică meciul cu 
Dunărea Calafat Și n-am avut 
ce regreta. Deși am asistat la 
o partidă încă nu dc nivelul 
pretențiilor „B"-ului, meciul. în 
totalitate, a plăcut datorită dîr- 
zenici, angajării și... poftei do 
gol a gazdelor. Echipa antre
norului Cornel Cărare ne-a a- 
pârut, cu excepții» unor mici 
perioade do zvîcniri sporadice, 
singulare, fără șanse alo oas
peților. stăpînă pe situație, de
cisă să convingă. încă din pri
mele minute, jocul se desfă
șoară intr-un singur sens, spre 
poarta „dunăreanului" Draco- 
pol. Asistăm la atacuri dezlăn
țuite, susținute într-un ritm ra
pid. la corncre peste cornerc 
și la salvări în ultima instan
ță. In min. 12. Șafar. dintr-o 
poziție cam neclară (oaspeții 
acuzînd vehement ofsaid), des
chide scorul. Stimulate dc gol, 
gazdele forțează ritmul: Uile- 
can și Cotroază își creează cu
loare și poziții excelente dc a 
șuta printre minusculii apără
tori călăfăteni: echipa oaspete, 
aproape în întregime, trece la 
o apărare disperată. haotică, 
fapt ce convine de minune lu- 
pencnilor. Și. în minutele 24. 
32 și 43 Cotroază găsește pri
lejuri nimerite pentru a-și do
vedi forța de percuție, „sem- 
nînd" încă trei goluri, caro mai 
dc care mai frumos. Fără a di- 

nimic din meritele 
central lupcncan, 

arătăm însă că, la 
golurile, apărătorii

minua cu 
atacantului 
trebuie să 
toate trei

adverși au greșit flagrant în 
privința plasamentului, la fa
zele fixe, avînd și dezavanta
jul fizic al unui gabarit foarte 
redus. Oricum ar fi insă, pau
za găsește echipa gazdă intr-un 
avantaj „material" de patru go
luri — întrutotul meritat.

In prima perioadă după re
luare, fotbaliștii do la Minerul, 
contrar așteptărilor, nu par 
mulțumiți do rezultat, insistă 
în continuare la poarta oaspe
ților, do data aceasta avînd 
insă în față un ultim apărător 
mult mai inspirat, mai curajos 
în intervenții. Tovan. Totuși — 
ocaziile .curg" cu rapiditate.

Jocul începe apoi să devină 
anost, lent, confuz, puțin ner
vos, pînă în ultimele minute. 
Do semnalat penaltiul obținut 
de lupeneni (la un henț în ca
reu) in min. 86. ratat dc Co
troază (bară I) și răscumpărar 
greșelii de către ’ 
troază, un minut 
cînd înscrie in 
dribling prelungit.

Cu scorul do 5—0 și cu încă 
cîtcva faze electrizante, în ul
timele clipe, ia sfîrșit un îneci 
care, în ciuda diferenței dc go
luri, n-a fost... de zile mari.

Arbitrul C. .Ardeleanu (Arad) 
a condus bine uijmătoarclc for
mații : MINERUL LUPENI: 
Marcoci — Ambruș, Pal, Po
pescu, Dus — Lena, Sima — 
Uilocan (Lucuța), Cotroază, Șa
far (Macavoi), Prccup; DUNĂ
REA CALAFAT : Dracopol (Io- 
van) — Resteanu, Vameșu, Pc- 
trișor, Dumitrașcu — Mirea, 
Marinas (Carauleanu) — Țîră, 
Baraga, Ciobanu. Soian. (

n sportului. Numai fn acest 
nn s-a alocat suma do 
1 574 400 lei pentru amena
jări dc baze sportive, pen
tru procurarea (le echipa
ment necesar sportivilor din 
echipele divizionare. Astfel, 
pentru repararea și ame
najarea bazelor sportive c- 
xistente s-a alorat suma de 
528 400 lei (la stadionul Jiul, 
lacul secției de navomodc- 
lisin a A. S. Jiul, la popi- 
căriile asociațiilor sportive 
Minerul Aninonsa. Parîngul 
l.onca și Jiul Petroșani): 
pentru dezvoltarea secțiilor 
(le performanță in atletism. 
Tot bal, na\ omodclism (Jiul 
Petroșani), alpinism (C.F.R.

Contribuția
sindicatelor

același Co- 
mai tîrziu, 
urma unui

Petroșani), sebi (Pai-ineul 
Petroșani, Minerul Lupeni, 
Energia Paroșeni), lupte 
(Jiul Petrila), haltere, atle
tism. box, rugbi și tenis de 
masă (Minorul Lupeni), tir 
cu arcul (Parîngul Petro
șani), tir (Energia Paroșeni) 
s-au alocat 1 046 000 lei.

De asemenea, sindicatele, 
din propriile bugete, vor 
contribui cu peste 300 000 
lei pentru îmbunătățirea ba
zei materiale și în mod spe
cial a echipamentului nece
sar competițiilor sportive de 
masă ce se vor organiza in
tre sectoare, secții, birouri, 
cu ocazia campionatului pe 
întreprinderi (instituții) sau 
altor competiții festive pre
văzute în calendarele spor
tive ale asociațiilor din u- 
nitățile economice respecti
ve. Este de datoria organe
lor sindicale să urmăreas
că permanent ca aceste 
subvenții să fie judicios 
folosite.

Aurel SLABII 
membru al biroului executiv 

al Consiliului municipal 
al U.G.S.R.

Succesul remarcabil repurtat
de Știința la București

Dintre toate echipele VBH Jiu
lui care au repurtat succese in 
întrecerile pe care le-au sus
ținut duminică, marea Învingă
toare este echipa de rugbi Știin
ța Petroșani.

După ce au învins acasă (ca
sa Științei Petroșani e terenul 
denivelat din Lonea) pe Uni
versitatea Timișoara cu 12—3 
și pe Farul cu 5—0, ruqbișlii 
petroșăneni au luat duminică 
drumul Capitalei, unde-i aștep
tau cu sete de puncte jucătorii 
de la Grivița Roșie, care ple
caseră steagul, cu puțin timp 
In urmii, pe propriul teren, în 
fața „marinarilor" constănțeni.

Dar socotelile ceferiștilor nu 
s-au potrivit cu ale studenților 
noștri, care au ___
Iești,., să joace. Și au jucat, Au 
jurat excelent, și-au depășit cu 
superioritate adversarul și au 
obținui o victorie de prestigiu : 
8—6. Este nu numai surpriza e- 
tnpol de duminică ia rugbi, cl 
chiar, după părerea specialiști
lor, cea mai mare surpriza din 
actualul campionat republican 
dc rugbi.

Deși lipsiți de aportul citor- 
va titulari, bucureștenii deschid 
scorul în primele minute de joc. 
Oaspeții ripostează energic și 
Dragoș realizează o încercare, 
aducînd egalitatea pe tabela de

mers in Glu-

marcaj. Giuleștenii iau din nou 
conducerea, însă pelroșăncnii 
contraatacă puternic, cișligă 
multe baloane la grămadă și la 
linie, l.și creează multe ocazii 
do o înscrie. Una din ele este 
fructificată cu măiestrie de Să- 
bău care reușește o încercare,' 
a cărei transformare este reali
zată dc Crficlunescu. Scor 
8—6 pentru Știința, rezultat cu 
'are ia sfîr.șit o partidă de ma
re luptă, în care au învins cei 
mai buni. Și, spre mulțumirea 
iubitorilor ruqbiului din Petro
șani, aceasta a fost echipa stu
denților din orașul de pe Jiu.

Un sincer bravo băieții
G. DINU

BASCHET
Știința Medicina HLEX

Timișoara 84-70
Întîlnirea de baschet dintre 

Știința Petroșani și Medicina 
Timișoara a oferit putinilor spec
tatori prezenli duminica dimi
neața în sala I.M.P. un meci de 
o factură tehnică mediocră, în
cheiat cu victoria comodă a gaz
delor.

Localnicii au condus din pri
mele minute de joc, și-au domi
nat copios adversarul, au ju
cat demonstrativ în fata unui 
partener de întrecere mai mult 
decît modest. Tocmai de aceea 
victoria lor nu a fost mai ca
tegorică. Elevii profesorului Szi- 
lagy, avînd asigurat un 16c o- 
norabil în clasament, n-au mai 
fost preocupați să facă scor.

la periferia clasamentului, 
încercat să facă tot ce le 
in putință, dar n-au pulul 

relaxat,
victorie clară, cale-

ci să uzeze de o seamă de sche
me tactice care, în general, le-au 
reușit. Timișorenii, care se zbat 
pe 
au 
stă
trece de un adversar 
Așa că 
gorică, meritată a gazdelor: 84- 
7°.

Deoarece colaboratorul nostru. 
Emilian Neagoe, nu ne-a adus 
cronica promisă a acestui meci, 
pînă la încheierea paginii de 
sport, nu sîntem în măsură să 
relatăm alte amănunte.

1 I* ■
BERLIN 14 (Agerpreș). — 

Proba feminină de floretă 
din cadrul concursului in
ternațional care a avut loc 
la Berlin a fost ci.știgată de 
Mickute (U.R.S.S.) cu 4 vic
torii, 
col 
rii 
tot

urmată do Maria Vi- 
(România) — 3 victo- 

și Ardeleanu (România) 
cu 3 victorii.

♦

AGENDA CAMPIONATULUI llIOflEAN
Constructorul Lupeni — Dacia Orăștie 1—1; 
I.G.C.L. Hunedoara — Abatorul Hațeg 0—1; 
Minerul Aninoasa — Minerul Teliuc 1—2; 
Energia Deva — C.F.R. Simeria 0—2;

Constructorul Hunedoara — 
Preparatorul Petrila 7—0;

Autobuzul Brad — Minerul Uricani 3—0 
(neprezentare)

Parîngul Lonea — Minerul 
Vulcan 3—0

. numirea de fotbal dintre c- 
chipele Parîngul Lonca și Mi
nerul Vulcan a corespuns doar 
în prima parte cînd de altfel 
gazdele au reușit sâ puncteze de 
trei ori. In min. 18, Lupa II ia o 
acțiune pe cont propriu, face 
un dribling reușit și, cu un șut 
sec. înscrie primul gol al gaz
delor. fn min. 28 același Lupa 
TI ratează o excelentă cen

tos
32 :

excelentă
r a lui Buium de pe par- 
droaptă a terenului. Min. 
Petcu împinge balonul cu 

spre poartă dar funda- 
Cvjcroan salvează în ulti- 
■ nstamă pc de linia porții, 

■nin. 40 apărarea oaspețilbr 
.’ă din nou.. După o serie 

șuturi consecutive la poar- 
gâsește un culoar li- 

troduce balonul în pla- 
umai 4 minute, Buium 
mr.ic din void o cen-

șui 
mă 
in 
c<di 
de 
ta,
ber si r 
sâ La • 
Tt»i a n'i

trare a lui Petcu înscriind spec
taculos al treilea gol al gazde
lor.

In partea a doua a intîlnirii, 
echipele joacă mai mult la cen
tru. Totuși, oaspeții inițiază 
cîtcva contraatacuri prin Căti- 
ncanu și Marcel Golgoțiu dar 
acestea sînt anihilate cu ușu
rință de apărarea gazdelor.

O notă bună brigăzii de ar
bitri avînd la centru pc C. 
Popa din Hunedoara care a 
condus foarte bine un meci des
fășurat în limitele unei depli
ne sportivități. S-au remarcat 
Lupa TI. Vlădău. Bakv de la 
gazde, portarul Manea si Că- 
tineanu de la oaspeți.

La juniori : Parîngul Lonea 
- Minerul Vulcan 3—0.

Nicolae POPA 
student

VIITOARE

CLASAMENTUL

1. Minerul Teliuc 19 12 6 1 41- 9 30
2. C.F.R. Simeria 19 13 2 4 52-18 28
3. Parîngul Lonea 19 9 3 7 42-26 21
4. Constructorul Hunedoara 19 9 3 7 35-21 21
5. Autobuzul Brad 19 8 4 7 32-44 20

6. Dacia Orăștie 19 8 3 8 32-30 19
7 Abatorul Hațeg 19 8 3 8 24-31 19
8. Constructorul Lupeni 19 6 6 7 30-34 18
9. Minerul Vulcan 19 8 1 10 29-27 17

10. Minerul Uricani 19 8 0 11 31-39 16
11. Preparatorul Petrila 19 7 2 10 27-44 16
12. Minerul Aninoasa 19 5 5 9 27-31 15
13. Energia Deva 19 5 5 9 23-40 15
14. I.G.CL. Hunedoara 19 4 3 12 18-49 11

ETAPA

V. TEODORESCU

de aprilie 
adieri călduțe de cri-

Cînd nu știi

JOHANNESBURG 14 (A- 
gerpres). — Proba de sim
plu feminin din cadrul tur
neului internațional de te
nis de la Johannesburg a 
revenit jucătoarei america
ne Billie Jean King. învin
gătoare cu 6—3, 6—4 in
fața compatrioatei sale 
Nancy Richey.

In finala probei de dublu 
mixt, perechea Tom Okkcr 
(Olanda) — Anettc __du~ 
Plooy ~ 
cană)

Maud 
cană) 
(Anglia).

Anettc 
(Republica Sud-Afri- 
a dispus cu 8—fi, 
6—4 de cuplul R. 
(Republica Sud-A fri- 
— Virginia

cu 8-

Wade

VulcanDacia Orăștie — Parîngul Lonea ; Minerul
Autobuzul Brad ; Minerul Uricani - Constructorul Hune
doara ; Preparatorul Petrila — Energia Deva ; C.F.R. Si- 
meria - Minerul Aninoasa ; Minerul Teliuc - I.G.C.L. 
Hunedoara ; Abatorul Hațeg — Constructorul Lupeni.

Stadionul din Lupeni. Mai erau cîteva mi
nute pînă la începerea meciului. Pătrunsesem 
d<Mul do greu în incinta terenului și așteptam 
pe cr-i doi antrenori pentru a afla formațiile. 
O dispoziție de sus (adică din tribună) si .de 
so (adică de la cineva dintre .maimarii" ora
șului) ne cere, deodată, ca. fără discuții, inutile, 
sâ... lăsăm liber locul de pe banca (poate și a)

PRONOSPORT

„Și ce dacă!
presei, să ne aciuăm pe... aiurea. N-am plecat, 
firește, nici (lupă ce am auzit cît sîntem de 
insignifianți, de micuți pentru lupeneni. („Și ce 
dacă este de ia .Steagul roșu" !). Ne-a deranjat 
lipsa d<- ospitalitate a gazdelor ? Xu, de loc. 
Sîntem obișnuiți ! Ne-a rămas însă — și acum 
încă îl simțim — înfipt, ca un cui în encefal. 
acel .Și ce dacă !"

Strimbâ optică pe ta Lupeni ! Și se mai miră 
unii că —■>rm rar pe la stadionul lor...

V. T.

tt

!'

I

1. Bologna — Cagl’
2. Milan — Juventus
3 Napoli — Fiorentina
4. Palermo — Pisa
5. Roma — Lanerossi
6. Torino — Atalanta

7. Varese — Internazionale
8. Verona - Sampdoria
9. Dunărea Giurgiu - Oțelul Galați

10. Poiana — Steagul roșu
11.

12

13.

X

1
2
1

1

2
2
X
X

C.F.R. Timișoara - Politehnica Timișoara 1

Chimia Rm. Vilcea - Metalul Hunedoara 1

C.F.R. Cluj - Medicina Cluj 1

ft a fost
ciștigatâ de concurenții polonezi

Dcsfa- nată pe șoselele r: 
jurul Bucure.știului, in patru 
etape, cursa ciclistă internațio
nală „Cupa F.R.C.“ s-a înche
iat eu victoria polonezului Jan 
Magiera, urmat de coechipierii 
săi Szurkojvski — la 29” și Stek 
— la 1'25”. pînă la locul 9, fn 
las.imentul general figurează

numai ci- liști polon» zi. Pc lo
cul 10 s-a clasai Ștefan Suc iu 
(Dezrobirea Brașov) la 4'48” de 
învingător. Următorul 
rent român este N. David, pe 
locul 15, la 6'51”.

Ultima etapă (a 4-a) criteriu 
pe strada Cimpina din Capi
tală. a revenit polonezului

r-oncu-

Szurkowski, cronometrat 
distanța dc 48 km cu timpul 
d'1 1 h 13'09" (medie orară
39,370 km). Ciștigătorul a fost 
urmat de Stek. Forma, Hanusik, 
Ziegkr și .un pluton numeros 
înregistrat cp timpul de 1 h 
13’11".

13'09"
IX'

(Agerprcs)

sa învingi 
la scor

Mijloc 
mult și 
văț. Duminică dc april cu re
vărsări de spectatori spre sta
dioanele Văii, de unde aveau 
să plece mulțumiți ca de atîtea 
ori în acest sezon sportiv de 
primăvară tîrzic.

Una din victoriile sportivilor 
noștri înregistrate duminică 
este cea dc la handbal, obți
nută de elevii profesorului Ni- 
colac Barabaș în fața textiliș- 
tilor din Cisnădie. Sigur că vic
toria studenților petroșăneni 
este absolut meritată: ea a fost 
obținută prin multă muncă și 
dăruire în joc. într-un joc va 
loric bun, tehnic și spectaculos. 
Am plecat dc la stadion mul
țumiți cu toții dar și cu o um
bră de regret în suflet că bă
ieții ‘ n-au știut să cîștigc la 
scor. Pentru că le-a fost la 
îndemînă. Și cînd spunem a- 
ceasta nu ne gîndim că jucă
torii noștri au strălucit sau că 
adversarul le-a fost mult infe
rior. Dimpotrivă. handbaliștii 
din Cisnădie alcătuiesc o echi
pă matură, cu gabarit, bine

A

In această săpfămînă...
Calendarul 

național al 
cuprinde numeroase și intere
sante întîlniri. Numai miercuri 
16 aprilie se vor disputa 4 me- _ 
ciuri în preliminariile campio
natului mondial : Grecia — Ro
mânia: Portugalia — Elveția: 
R. D. Germană — Țara Gali-

fotbalistic inter- 
acestei săptămîni

lor: Scoția — R. F. a Germa
niei și 4 partide amicale : Olan
da — Cehoslovacia: Belgia — 
Mexic; Franța — Italia (spe
ranțe); Italia — România (ti
neret). Alte doua meciuri pen
tru campionatul mondial : Ci
pru — Austria și Polonia — 
Luxemburg, vor avea loc Ia 
20 aprilie.

O <»

Știința Petroșani preia conducerea pe care nu o va 
mai ceda pînă in finalul partidei.

pusă la punct sub raport teh
nic și tactic, dar care n-a fost 
lăsată să-și facă jocul dc tine
rii noștri jucători care au fost 
mult timp peste adversar, dar 
s-au jucat cu ocaziile do gol. 
Au tras pe lingă, au tras pes
te, au tras în portar și in... 
arbitru, au ratat trei lovituri de 
la 7 metri, au acționat anemic 
pe contraatac. Jocul lor a fost 
consistent mai ales prin atacuri 
bine gîndilc, printr-o circulație 
rapidă, derutantă a balonului, 
prin înălțările și șuturile deci
sive alo lui Radu Ignătcscu, 
prin pătrunderile subtile ale lui 
Angliei și, oarecum, ale lui Po
povici și Cosma, printr-o apă
rare organizată, în care por
tarul Mărgulescu a fost atent, 
inspirat (sigur, nu absolut). A- 
firmăm fără rezerve că meciul 
inaugural al sezonului handba
listic în Petroșani a fost fru
mos, viu disputat, s-a desfășu
rat în prezența unui maro nu
măr dc spectatori și s-a bu
curat dc un arbitraj foarte bun 
din partea cuplului timișorean 
Iosif Luchici — Iosif Marconi.

începutul aparține oaspeților; 
ei conduc cu 2—0, 3—0. 3—1, 
4—1. Dc aici începe redresarea: 
4—4, 7—7, 10—9 la pauză pen
tru Știința.

Partea a doua a meciului arc 
o desfășurare mai interesantă. 
Oaspeții nu mai reușesc să e- 
galeze, sînt conduși în repeta
te rinduri cu 4 goluri diferen
ță, 15—11. 16—12, 18—14. Măr- 
guloscu vine • să... rateze un 7 
metri pentru ca, absent din 
post, să ia gol (trebuia să com
penseze unele intervenții bu
ne I) și, in final. 18—16 pentru 
Știința Petroșani în întîlnirea 
cu Textila Cisnădie.

Să mai amintim autorii go
lurilor — Ignfitescu 7, Popovici 
5, Cosma și Anghel cite 2, Dan 
și Fancsaly pentru Știința. 
Kentzel 6, Hietsch și Gottfried 
cite 4, Simonis și Melzer pen
tru Textila Cisnădie — și să 
punem punct primei cronici 
handbalistice a acestei primă
veri.

NEW YORK 14 
pres). — Sabreurul 
nez Jerzy Pawlowski, 
piu campion mondial 
campion olimpic a cîștigat 
din nou competiția dotată 
cu „Trofeul Martini" care a 
avut loc la New York. El a 
obținut acest succes numai 
după un meci de baraj sus
ținut în compania maghia
rului Tibor Pcsza și a ro
mânului Ion Drîmbă, care 
s-a reabilitat în parte după 
insuccesul im'cgistrat în 
proba de floretă. Do remar
cat, că Drîmbă !-a invins- 
cu 5—4 pe Pawlowski. In 
meciul de baraj insă. Paw
lowski s-a revanșat cu 5—4 
asupra lui Drîmbă și l-a în
vins cu același scor pe ma
ghiarul Pesza, clasat pc lo
cul0 doi. In clasamentul fi
nal, Drîmbă a ocupat locul 
trei, deoarece a pierdut cu 
2—5 în fața lui Pesza. Po 
locurile următoare s-au cla
sat Montano (Italia). Mo
rales (S.U.A.) și Bonnissent 
(Franța) cu cite o victorie.

In finala competiției de 
sabie pe echipe. Franța a 
învins cu scorul <lo '5—7 
echipa Ungariei.

• ♦

Dumitru GHEONEA

Handbalistele
de la Știința

Titlul ar putea să deruteze, 
la prima citire, pe multi. Dar 
nu este nici o greșeală. Ince- 
pînd chiar cu returul actualului 
campionat al diviziei B de hand
bal, jucătoarele care au alcă
tuit ani dc-a rindul formația 
Școlii sportive Petroșani vor 
apăra culorile clubului universi
tar Știința și, în consecință, nu
mele echipei va fi tot Știința. 
Transferul a fost făcut în urma 
unei hotărîri a Federației Ro
mane de Handbal și a Ministe
rului Învățămîntului, urmînd ca 
Școala sportivă să-și înscrie din 
toamnă o echipă de handbal 
în campionatul republican divi- 

.ir. Handbalistele de la

Știința vor continua să fieȘliința vor continua să fie an
trenate de profesorul Eugen 
Bartha, iar de jucătoarele dc 
la Școala sportivă se va ocupa 
profesoara Lia Barabaș.

După cum se știe, elevele 
antrenorului Eugen Bartha au 
avut o comportare bună în pri
ma parte a compionalului, o- 
cupînd la sfîrșitul turului un 
binemeritat loc III din cele 
10 echipe ale seriei a Il-a în 
care activează. Jucăloarea nu
mărul unu a echipei, Mia Dom- 
șa, a înscris în cele 9 partide 
disputate 40 de goluri, fiind 
urmată în clasamentul neoficial 
al celor mai eficace jucătoare 
ale formației de Lia Barabaș 

‘ șl Sabina Sfureșan cu cîte 16

goluri înscrise.
Solicitat să ne vorbească des

pre pregătirea echipei de hand
bal feminin Știința, profesor 
Eugen Bartha, directorul Școlii 
sportive Petroșani, ne-a furnizat 
cu amabilitate unele amănun
te.

Astfel, după terminarea ta
rului, antrenamentele nu s-au 
terminat; ele au continuat cu 
Intensitate redusă. Intre 5—15 
decembrie, handbalistele din 
Petroșani au participat la în
trecerile de la Tg. Mureș do
tate cu „Cupa orașului Tg. 
Mureș", iar din 20 decembrie 
pînă la 4 ianuarie s-au pregătit 
în cadrul taberei sportive de la 
cabana I.E.F.S. din masivul Pa
ring. Începînd cu 8 ianuarie, 
antrenamentele s-au înmulțit ca 
număr, ajungînd la 6- 7 pe săp- 
lămînă, au sporit ca durată și 
ca Intensitate. In prima etapă 
a pregătirilor s-a pus accent pe 
pregătirea fizică generală, iar 
în cea de-a doua s-a lucrat 
combinat pentru dezvoltarea ca
lităților fizice, a tehnicii de 
bază, mișcarea in teren, pase, 
tras la poartă etc.

In ultimul timp s-a urmărit 
omogenizarea lotului, creșterea 
capacității de efort, colaborarea 
între compartimente. Echipa va 
susține cîteva meciuri amicale 
la Cluj, Reșița, Craiova.

Intre 6 și 15 aprilie, o forma
ție a școlii sportive, completată 
cu cîteva jucătoare de la Știin
ța întreprinde un turneu in 
R.D.G., motiv pentru care a 
fost aminată prima etapă a re
turului. Deoarece cîteva jucă
toare bune vor rămîne la Școa
la sportivă, antrenorul Eugen 
Bartha speră să obțină cu ac
tuala echipă Știința unul din 
primele 5 locuri la sfîrșitul cam
pionatului.

Pentru retur, echipa Știința 
dispune de următorul lot de ju
cătoare : Alice Tudor, Mariana 
Cătuțoiu, Lia Șovăială, Lia Ba
rabaș, Eva lonescu, Mia Domșa, 
Sabina Mureșan, Elena
Eva Măndită, Ecaterina Szolga, 
Clara Botnar. Ioana Tudorotilc, 
Eslera Ferenc,i, Olqa Popovici.

Savin,

Vasile ZARCULEA
I.M.P.

(Ager- 
polo- 

tri- 
și

GENEVA 14 (.vmipn'S). 
— Turneul internațional 
masculin de volei de la 
Geneva a fost cîștigat 
Vzkg Ostrava. In finală, 
voleibaliștii cehoslovaci au 
învins cu 3—2 o altă echi
pă din R. S, Cehoslovacă. 
Spartak Praga. Au urmat 
în clasament Hulnik Now a 
Huța (Polonia) și C.O. Join- 
villo (Franța).

• ♦
CIUDAD DE MEXICO 14 

(Agerpres). — Jucătorul 
brazilian Thomas Koch a 
cîștigat turneul internațio
nal de tenis de la Ciudad 
de Mexico. In finală Koch 
l-a întrecut cu 6—3. 6—4. 
10—8 pe mexicanul Rafael 
Osuna.

In finala probei dc sim
plu feminin. Valerie Zei- 
genfus (S.U.A.) a dispus cu 
1—6, 7—5, 6—2 dc LulU 
Gongora (Mexic).

• ♦
SOFIA 14 (Agerpres). — 

După două zile de între
ceri, la Sofia s-a încheiat 
întîlnirea internațională de 
natație dintre selecționatele 
dc copii ’ ”
României, 
tinerilor 
cu scorul 
puncte.

ale Bulgariei și 
Victoria a revenit 
înotători români 
dc 233—185 do

HltX
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Intr-o nouă etapă CHEMAR E A TELEVIZIUNE

a modernizării
URMARE DIN PAG. 1
ducțici de cărbune, colectivul 
uzinei a trebuit să sc perfecți
oneze continuu, centrul de gre
utate al preocupărilor fiind 
proiectarea și executarea dife
ritelor utilaje necesare modrr 
irizării procesului de producție, 
reducerii efortului fizic al mun
citorilor din subteran, creșterii 
producth ității muncii 
rit și abataje. Care 
tntiilc noutăți in ce 
construcția de utilaje 
•li ajuns în momentul

o treaptă mai înaltă a muncii 
în domeniul construcției de ma
șini miniere specifice bazinului. 
Toate utilajele model funcțio
nal realizate în 1968 sc vor 
fabrica in seric în anul 1969 
și in anii următori. Un exem
plu reprezentativ îl constituie 
realizarea fabricii de 
hidraulici din Vulcan caro 
intra în funcțiune în acest 
în cadrul U.U.MP.

no să troacă la o gamă mai lar- 
»gă de transportoare de tip 
blindat șerpuitor. Exemplifi
carea de mai sus nu este limi
tativă, sarcinile noastre de vii
tor sint multiple și vor ține pas 
cu dezvoltarea mineritului.

st îl pi 
va 
an

Comitetului Central ai Uniunii Tineretului
organele și organizațiile U.T.C., către

Comunist către toate

de sub jugul fascist
la eliberarea României

în gale- 
au fo«t 
privește 
și unde 

de fată ?

că

cu creș- 
producției dc cărbune, a 

necesar 
ic mărita

RASPIXS: Paralel 
fere 
fost necesar să sc acorde o 
atenție mărita perfecționării 

fixității U.U.M.P. pentru 
însușirea fabricației unor noi 
utilaje minim. In acest sens 
dăm cîlcva exemple concluden
te ca : proiectarea și executarea 
jeturilor experimentale dc stilpi 
hidraulici cu pompă individuală 
de tipurile SAH-1. SAH-2 și 
SAlî-3 ; proiectarea și execu
tor-xi grinzilor articulate GSM 
80/110 pentru susținere mini- 
f â : reproiectarea și realiză
ri ; vneonolului do transport 
personal VTP-8: însușirea și 
lărgirea fabricației dispozitive
lor de legat cabluri din oțel 
n.C-1. DLC-2 si E-1G9: execu
tarea prototipului dc transportor 
blind, t ușor TR-2 : executarea 
prototipului dc ascensor minier 
pentru săpat suitori : proiecta
rea stDpilor ...............
Intr-o gamă 
cuprinsă intre 160 cm—315 
inclusiv te 
ți»

Este de relevat faptul că 
vkina noastră a colaborat in

ii 1P.C.M.H. Petroșani 
realizarea unor proto- 

’xperimcntale și altele.

ÎNTREBARE: Pentru
vorbim de perspectivă, cititorii 
noștri ar fi interesați să afle 
citcva 
tarea 
cîteva 
rile de utilaje aflate în pro
ducție dc serie, în experimenta
re sau în fază dc concepție.

detalii privind dez\ol- 
uxinci și. bineînțeles, 
amănunte despre tipu-

ÎNTREBARE: Și <• ultimă
întrebare. Cum colaborați cu 
specialiștii mineri care 
lucra cu utilajele pe care dv. 
Ic construiți, cu specialiștii de 
la I.M.P. și de la alte unități 
de cercetare și proiectare, ori 
cu alte uzine similare din țară ?

URMARE DIN PAG. 1
vor

A v a n t a j u 1 
a fi situată în

hidraulici SVî 
tipodimensională 

cm, 
a de fabrica-

RASPUNS: In ceea ce pri
vește perspectivele U.U.M.P.. 
putem aprecia de pe acum că, 
paralel cu creșterea substanțială 
a nivelului producției do căr
buni din Valea Jiului, se vor 
contura sarcini special legate 
de mecanizarea principalelor 
operații tehnologico din subte
ran și de la suprafață.

Dacă în prezent în domeniul 
susținerii miniere U.U.MP. 
se ocupă de stîlpi hidraulici, 
grinzi arlicuănro. plasă do pro
tecție și de bandajare, diverse 
armaturi. în viitorul apropiat 
vom trece la însușirea în fabri
cație a complexelor do susți
nere de tipul cadrelor pășitoa- 
re. In domeniul transportului 
în abataje. U.U.MP. își propu-

RĂSPUNS: 
U.U.MP de 
centrul unui bazin carbonifer 
ca cel din Valea Jiului sc ma
terializează prin rezultatele ce 
s-au obținut în direcția diver
sificării și perfecționării pro
ducției noastre. In acest sens 
putem sublinia că relațiile 
noastre cu specialiștii mineri, 
se bazează în primul rînd pe 
scopul comun de a obține re
zultate din ce în ce mai bune 
pc linia mecanizării minelor.

Astfel, putem exemplifica re
lațiile permanente cu exploată
rile miniere: T. P. C. M. TI.: 
1PROMIN: ICEMIN; SCSMP; 
I.M.P.. relații care au determi
nat realizările mai sus amin
tite.

Nu putem trece cu vederea 
relațiile permanente cu Uzi
nele UNIO Satu Mare, Inde
pendența Sibiu. U.M. Cugîr, 
A.R.U.M. Filipești de pădure 
și altele.

ÎNTREBARE: o dată cu noua 
reorganizare a industriei car
bonifere. prin constituirea Cen
tralei “ ' ‘ ~
uzina 
uzina constructoare dc mașini. 
X-am ruga să ne vorbiți ceva 
d-sp-e acest lucru, despre ceea 
re intenționați pentru viitor, 
despre însemnătatea construirii 
de utilaje miniere aici. în inima 
celui mai mare bazin carbonifer 
•) țări».

cărbunelui Petroșani, 
dv. a devenit oficial.

f r
K ASPl \S : Uzina dc utilaj 

n inier Petroșani din cadrul 
Centralei cărbunelui Petroșani 
arc sarcini deosebite pentru 
fcuI 1969 in sensul ridicării pe

!?.

Mihai Str-L». uc este elev în anul I al Școlii profesio
nale din Petroșani. Profesia pe care și-a ales-o este aceea 
de frezor. Tainele meseriei și le însușește și cu ajutorul frezo
rului Iosif Konya din secția mecanică a U.U.M.P.

Colegiul Ministerului Căilor 
Ferate a aprobat noul mers 
al trenurilor de persoane, ca
re. cu începere de la 1 iunie 
a. c., va avea o valabilitate de 
un an de zile. Față de orariile 
precedente, viitorul grafic pre
zintă o seric de avantaje, prin
tre care crearea unor legături 
mai bune intre toate localită
țile țării, precum și cu cele
lalte tipuri de mijloace de 
transport, reducerea duratei de 
parcurs a numeroase trenuri ra
pide, accelerate si de persoane.

Astfel, remarcăm înființarea 
trenurilor rapide 11/12 pe ruta 
București — Craiova — Timi
șoara — Belgrad si a unui ra
pid '■are va circula intre Caoi- 
tală și Suceava în aproximativ 
f . >•<- In urm.i terminării lu
crărilor de electrificare, o serie 
cd trenuri, rapide și accelera
te vor circula între București 
ți Rr.-șov cu o viteză de pînă 
Ir 140 km pe oră. parcurgînd 
distanța în circa 2 ore si 15 
minute. •

O atenție specială a fost a- 
cordată bunei organizări a fra- 
fă-nlui feroviar In stațiunile 
baln<"O-climaterice din

(Agerpres)

Vie 
activitate 
în portul 
Constanta
Du Iu începutul accstc-i luni, 

dunele portului nostru maritim 
găzduiesc zilnic peste 30 de 
n..vc românești și străine aflate 
t ib operațiuni de încărcare-des
cărcare. Cargoul românesc „Tur- 
nu Severin' încarcă pentru Li
ban tractoare. excavatoare, 
dragi, diverse materiale româ
nești de construcții, iar nava 
„Amphithea*, sub pavilion ci
priot. preia, de asemenea, un 
transport de rulouri compre- 
scarc, tractoare, autocamioane, 
remorci, piese de schimb. Tn 
timp ce pe cargoul .Brăila" se 
încarcă oțel, sîrmfi, laminate 
și alte mărfuri pentru Uniun'-.i 
Sovietică, dc ue navele ron 
nești .Predeal'. .Sinai. " si 
.Pitești". „Plitvice' sub pavi
lion iugoslav. .Mercur" sub pa
vilion elen și altele, sc descar
că minereu de fier, magnezită. 
bumbac, conserve de pește și 
nit* mărfuri pentru-nevoile țâ- 
rii noastre.

Agerpres'.

tîmpine această măreață sărbă
toare națională cu noi realizări 
în toate domeniile dc activita
te, să contribuie cu toată pri
ceperea și puterea, cu tot ela
nul și abnegația vîrstei ia în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru.

Sarcinile deosebite care stau 
în fața tuturor sectoarelor e- 
conomici naționale în anul 
1969, an hotăritor al cinciur.lu- 
lui, oferă tineretului cimpul 
cel mai fertil pentru afirma
rea capacităților sale creatoa 
re. a spiritului său de inițiati
vă și de dăruire în muncă, a 
hotărîrii de a-si închina toate 
forțele înfloririi continue a pa
triei. In cadrul însufletitei în
treceri declanșate de organiza
țiile de pavtid în întîmpinarea 
măreței aniversări, pentru înde
plinirea și depășirea prevederi
lor planului de stat pe 1969. 
organizațiilor U.T.C. le revine 
îndatorirea patriotică de a mo
biliza întregul tineret la reali
zarea exemplară a obiectivelor 
fiecărei întreprinderi, ale fiecă
rui loc de muncă. în vederea 
unei contribuții sporite Ia creș
terea producției și productivi
tății muncii, la îmbunătățirea 
calității produselor, la ridica
rea eficienței întregii activități 
economice. Organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi, de 
rele de construcții, 
și fabrici au datoria 
dc a milita pentru 
la tineri a dragostei 
tului față dc muncă, a atitudi-

ne șantic- 
din uzine 
de onoare 
cultivarea 
și respec-

nii responsabile față de sarci
nile de producție, pentru întă
rirea disciplinei. dezvoltarea 
pasiunii și interesului pentru 
profesie, pentru continua per
fecționare și lărgire a cunoștin
țelor.

Organizațiile U.T.C. din între
prinderile agricole de stat și 
de mecanizare a agriculturii, 
din cooperativele agricole de 
producție, comitetele comunale 
U.T.C. vor mobiliza tinerii mun
citori. mecanizatori, ingineri si 
tehnicieni, toți tinerii și tine
rele care lucrează pe ogoarele 
patriei pentru realizarea Ia 
timp și în cele mai bune con
diții a tuturor lucrărilor agri
cole, în vederea obținerii unor 
recolte cît mai mari, creșterii 
susținute a producției vegetale 
și animale, 
industriei cu 
populației cu 
montare.

Comitetele
și facultăți își vor spori efor
turile în vederea mobilizării tu
turor elevilor și studenților la 
însușirea temeinică a cunoștin
țelor, contribuind alături de 
cadrele didactice. Ia continua 
ridicare a procesului instructiv* 
educativ, la întărirea discipli
nei școlare și universitaro, nen- 
tru formarea multilaterală a 
viitorilor Specialiști în spiritul 
unei înalte responsabilități so
ciale, pe măsura exigențelor 
dezvoltării impetuoase a țării 
noastre pe drumul socialismului 
și comunismului.

Obiectivele pe care și le-au 
stabilit organizațiile județene 
ale U.T.C. înscriu în tradiția 
muncii voluntar-patriotice noi

pentru asigurarea 
materii prime, a 
produse agro-ali-

U.T.C. din școli

prilejuri dc afirmare • vredni
ciei pe atilea ori dovedită a 
tinerei generații.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist cheamă 
organizațiile U.T.C., sutele de 
mii de tineri <lo pe intreg cu
prinsul țării să participe eu tot 
elanul și energia lor la lucră
rile dc pe marile șantiere na
ționale alo tineretului pentru 
înălțarea unor importante obiec
tive industriale și edilitare, pen
tru construirea de drumuri și 
șosele, a unor mari sisteme dc 
irigații, la lucrările dc împă
duriri și refacerea fondului fo
restier, de întreținere n pășu
nilor, la stringerea în timp op
tim a roadelor cîmpiilor pa
triei, la înfrumusețarea și gos
podărirea orașelor și satelor, la 
colectarea nv-talelor vechi.

Organizațiile U.T.C. vor ini
ția ample acțiuni politice, cul
turale, artistice, intilniri ale ti
neretului cu activiști de partid 
șl de stat, cu participant! la in
surecția armată, la războiul 
antihitlerist. în sprijinul cu
noașterii do către tineri a is
toriei patriei, a tradițiilor de 
luptă si muncă eroică ale po
porului. ale clasei noastre mun
citoare, a drumului străbătut 
de poporul român sub condu
cerea partidului în construcția 
socialismului, a politicii interne 
și externe a partidului și statu
lui nostru. închinată înfloririi 
și prosperității României socia
liste.

Comitetele județene, munici
pale, orășenești ale U.T.C. sînt 
chemate să participe activ la 
toate acțiunile educative, cui-

turale și artistice inițiate de 
către organizațiile de partid în 
cinstea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

Uniunea Tineretului Comunist 
iu colabora cu Consiliul Cen
tral nl U.G.S.R., cu Ministerul 
Imățămintiilui și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă Ia 
organizarea concursului cenaclu
rilor literare, a expoziției pe 
țară a artiștilor foloamatori de 
la orașe și sate, a primului fes
tival republican al cineaștilor, 
a expoziției de artă populară, 
a concursului al IX-lea al for
mațiilor muzicale și coregrafi
ce de amatori, la organizarea 
concursurilor culturale și ar
tistice destinate elevilor din li
cee, școli profesionale și scoli 
de specializare post-Iiceale.

Biroul de Turism pentru Ti
neret va organiza excursii la 
locurile istorice legate de in
surecția armată si de războiul 
antihitlerist, la marile obiecti
ve înălțate în anii socialismu
lui.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist își expri
mă convingerea că toate orga
nele și organizațiile U.T.C., toii 
tinerii patriei — români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități — vor întîmpina cea 
(le-a 25-a aniversare a eliberă
rii cu noi fapte de muncă și 
eroism cotidian, sporindu-și e- 
forturile pentru înfăptuirea pro
gramului dcsăvîrșirii construc
ției socialiste în România, a 
contribuției țării noastre Ia 
triumful socialismului in lume, 
la asigurarea securității și pă
cii în lume.

MARȚI 15 APRILIE
17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi : Consul

tații la matematică 
(clasa a VIII-a). Tema : 
Probleme de sinteză 
(algebră, geometrie). 
Prezintă profesorul I. 
Olivctlo.

18,05 Limba engleză. Lecția 
nr. 53.

18.30 Pentru copii : „Telcbo-
tanicus". Invitații emi
siunii : prof. Tudor O- 
priș și Mihai Paras-
cliiv, cercetător la In
stitutul (le biologie 
„Traian Săvulescu" al 
Academici K.S.R.

19,00 Telejurnalul (le seară. 
Publicitate.

19.30 Din viața animalelor. 
20.00 Filmul artistic „Vieți

uscate" — realizare a 
studiourilor brazi
liene.

21.45 Desene animate.
22.05 Vitrina cu cărți.
22,20 Aria plastică.
22.30 Tele jurnalul (le noapte. 
22.40 închiderea emisiunii.

RADIO

14.35
Mu-

Tendințe noi în activitatea
cercetătorilor de la I.M. P.
mmrai
nare de concentrare a cărbune
lui mărunt pe o instalație pro
vizorie de jgheab scurt, s-a 
studiat realizarea „efectului 
Coandă" la formarea evantaiu
lui dc tulbureală și s-a proiec
tat instalația de laborator.

Avind în vedere perspectivele 
aplicării acestei metode cu e- 
flciență economică mărită la 
preparațiile Văii Jiului, pe li
nia actuală a modernizării flu
xurilor tehnologice, colectivul 
cercetătorilor și-a propus ter
minarea lucrărilor pînă la fi
nele anului curent.

Prezintă un interes deosebit 
pentru Valea Jiului tema de 
cercetare legală dc arderea căr-

în focarebunilor indigeni 
(lustriale și individuale, în 
derea reducerii poluării atmos
ferei, realizării unor instalații 
de ardere cu eficiență sporită, 
adaptate cărbunilor din țara 
noastră.

Colectivul a terminat studiul 
teoretic și faza experimentală 
pentru 
digenă 
ardere 
ții de 
mează 
mare la sesiunea științifică a 
Institutului politehnic București, 
din luna mai a. c.

De mare actualitate socială 
și economică, lucrarea propune 
adaptarea aparatelor autocalor 
la microcentralele de încălzire 
centrală, precum și studierea

in- 
ve-

sobele de fabricație in
și focare industriale de 
a cărbunilor în instala- 
încălzire centrală și ur- 
a fi prezentată o infor-

posibilităților de gazificare a 
cărbunilor din Valea Jiului, 
pentru mediul urban.

O seric de probleme luate în 
cercetare se raportează la ce
rințele dinamicii crescîndc a 
producției dc lignit din bazinul 
Motru.

Stabilirea caracteristicilor fi- 
zico-mccanice pentru lignitul 
din formațiile geologice din a- 
ceastă zonă, din punctul de ve
dere al comportării la tăierea 
cu combina, va permite o ale
gere corespunzătoare a utilaju
lui și folosirea rațională a do- 
tației existente. Un . studiu 
complementar tinde să dimen
sioneze corect puterea motoa
relor combinelor din abataje și 
ale transportoarelor, corespun
zător conjuncturii de zăcămînt

din Valea Motrului.
In scopul realizării temei 

„Evitarea desprinderii de blo
curi din frontul de cărbune la 
abatajele frontale", colectivul 
de elaborare (responsabil coor
donator prof. dr. ing. Ștefan 
Covaci) s-a deplasat la 1. M. 
Motru. cfectuînd primele cerce
tări și observații în subteran 
asupra fenomenului. Totodată. 
6-a cules materialul documentar 
existent la întreprindere și în 
literatura dc 'specialitate.

Pentru realizarea integrală a 
planului de cercetare, condu
cerea I.M.P. și conducerile ca
tedrelor urmăresc îndeaproape. 
modul în caro se respectă în
deplinirea programului dc lu
cru, conform fazelor prevăzute, 
în așa fel îneît lucrările să se 
realizeze în termen și să fie 
cît mai corespunzătoare cali
tativ.

Cercetătorii — antrenați to
tal în emulația creatoare actua
lă — sînt ferm hotărîți să de
pună strădanii susținute pentru 
ca studiile pe calo de elabora
re să capete soluționări cît mai 
bune în vederea atingerii unei 
eficacități înalte în aplicațiile 
viitoare din producție.

I. C. R. M

PETROȘANI
A N G A / E A Z A

Gestionar 
de articole
culturale

Condiții : Practică în activitatea comercială 
4 ani sau școala medie și 2 ani în activitatea 
comerciala.

Salarizarea tarifară 1 075—1 175
Informații suplimentare se pot

la sediul întreprinderii din str. Republicii nr. 
92. telefon 153G.

lei. 
lua.zilnic de

r

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ
HARGHITA

angajează imediat
— INGINER MINER SAU CONSTRUC

TOR cu un stagiu minim de 6 ani în producție 
pentru postul de șef serviciu investiții.

Limite de salarizare: 2 550—2 900 (înainte de îmbunătățire). 
Se asigură locuință în bloc în orașul Miercurea Cluc In 

cursul semestrului II
Informații suplimentare la sediul întreprinderii din Mier

curea Clue, sir. Gh. Doja nr. 6, telefon 326.

Fabrica de produse 
lactate Petroșani

BAZA A VIII-A TIMIȘOARA
Depozitul Competrol Petroșani
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TIMIȘOARA
B-dul Republicii nr. 25

Angajează
pentru șantierele întreprinderii

INSTALATORI
ELECTRICIENI
DULGHERI

Se preferă formații (echipe) complete.
Se asigură cîștiguri bune, cazare în condi

ții confortabile, masă la cantină contra 
(3 mese pe zi - 10 lei).

Informoții se pot lua de la sediul 
prinderii sau telefonic — 1 51 84, serviciul 
n>zarea muncii.

cost
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pune în vînzare
I X G H E TATA
în orice anotimp
Prin 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 smîntină) 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 ne străzi în imediata apropiere 
a ionelelor de vînzare a înghețatei.

Anunță pe consumatorii de gaz 
lichefiat (aragaz)

PRETURI DE VÎNZARE
Butelii aragaz livrate franco-domiciliu — 14,10 lei. 
Butelii livrate prin centrele volante — 14,10 lei.
Butelii tip „Turist" (0,150 kgr.) Ia centrele de distri

buire - 3,50 lei (se vor pune în vînzare începînd din luna 
mai).

Garnituri inelare din klingherit - 0,15 lei bucata.
Chei inelare - 2,20 lei buc.
Piulițe textolit pentru siguranță — 1,80 lei buc. 
Capace butelie 19 lei buc.
Schimbarea regulatorului defect cu regulator reparat — 

13,50 lei.
Controlul periodic al aparatelor de consum este obli

gatoriu și se face din oficiu de către mecanicii PECO 
în mod gratuit. Mecanicii sînt obligați să se legitimeze 
la prezentare.

Pentru siguranță în funcționarea aparatelor, consuma
torii pot solicita ori sprijini efectuarea controalelor pe
riodice.

RECOMANDĂRI
In vederea montării in condiții de siguranță a bute

liilor, este indicat ca consumatorii să folosească deser
virea franco-domiciliu.

Consumatorii care-și montează singuri buteliile vor fo
losi, pentru etanșare,garnituri inelare din klingherit.

FÂCIND OBLIGATORIU CONTROLUL ETANȘEITAJII 
soluție de apă și săpun, NU CU CHIBRIT SAU FLĂCĂI 
se preintîmpinâ accidente deosebit de periculoase.

Procurarea buteliilor să se facă numai la centrele vo
lante sau franco-dimiciliu. NU TREBUIE APELAT LA IN
TERMEDIARI CARE POT SA PLASEZE BUTELII FALSE SAU 
DEGRADATE.

Schimbarea regulatoarelor defecte se poate face la 
depozitele pentru desfacerea produselor petrolifere in
tre orele 7-15.

Reclamațiile in legătură cu prețul încasat de distribui
tori cu privire la executarea montăiii buteliei și proba 
de etanșeitate, ori privind deservirea în general, re vor 
adresa depozitului care primește comenzile.

Nu trîntiți și nu loviți butelia.
Transportul buteliei pline și goale este permis numai cu 

capacul de protecție și piulița de siguranță montate.
Nu lăsoți focurile aprinse fără supraveghere.
Buteliile se folosesc numai in poziție verticală și cu re

gulatorul montat.
Verificați starea furtunului și, in caz că prezintă cră

pături, inlocuiți-l imediat.
Numai prin respectarea recomandărilor de mai sus 

evitați pericolul de accident.

MIERCURI 16 APRILIE 
PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzi
cal do dimineață; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 9,30 
Matineu literar; 10,10 Curs 
de limba germană: 10,30 
Muzică populară; 11.05 Mu
zică ușoară dc Ludovic 
Dizzi și Dinu Șerbănescu;
11.30 Corul Conservatoru
lui „George Dima" din Cluj 
dirijat de Dorin Pop; 11,45 
Sfatul medicului; 12,15 Cro
nica muzicală; 12,30 Intil- 
nire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,10 
Avanpremieră cotidiană: 
13.21 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară: Anda Că
lugăream), Cristophe, or
chestrele Alexandru Imrc 
și George Martin 
Concertul zilei; 15,05
zică ușoară; 15,15 Studioul 
dc poezie: 15,35 Aspecte de 
la Recitalul cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor. 
Faza republicană: 16.00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic: 16,10 Melodii 
pe versuri de Mihai Emi- 
ncscu, Lucian Blaga, Ton 
Minulescu; George Bacovia:
16.30 Antena tineretului: 
17.00 Muzică ușoară de Ton 
Vasilcscu: 17,30 Muzică u- 
șoară: 18,05 Muzică popu
lară din Banat: 18,30 Ga
zeta radio: 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 
19.20 Sport: 19,50 Canțo
nete interpretate de Giu
seppe di Stefano: 21.05 
Știință, tehnică, fantezie: 
22 00 Radioiurnal. Buletin 
meteorologic. Sport: 22.20 
Din comoara folclorului 
nostru: ’2.40 Moment poe
tic. Ceorge Coșbuc: 22.45 
Actuali’e.tea muzicală; 0.05 
—5.00 Estrada nocturnă

PROGRAMUL II :
6.10 Portativul veseliei; 

6.45 Muzică populară: 7.10 
Ritmuri dc fanfară: 7,45 
Orchestre dc muzică popu
lară: 3.10 Tot înainte: 8.25 
Arii din operetele lui Le- 
har; 9,10 Curs do limba ger
mană; 9.30 Soliști și or
chestre de estradă: 
Recitalul 
Alfons Capitanovici: 
Antena tineretului, 
encicloppdîe (reluare): 10,55 
Arii din opere: 12,05 Avan
premieră cotidian?: 12.16 
Concert dc prînz; 13,00 Cîn- 
tece și dansuri ale popoa
relor: 13 15 Din înregistră
rile lui George Niculescu- 
Basu: 13 90 Unda veselă: 
14 00 Soliști de muzică 
populară : Stefania Stere și 
Gheorghe Murcșanu: 14.30 
Moment științific: 14.35 Mu
zică ușoară; 15,00 De la 
preclasici la moderni: 15,30 
Din repertoriul solistei 
Gaby Novak: 16.00 Piese 
corale dc Tacob Mureșianu; 
16.15 Consultație juridică; 
16.25 Melodii dc Aurel Ma- 
nolacho si Ștefan Kardoș; 
17,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 17,10 
Ciptccc si iocuri populare: 
18.05 C.-” dl Petrescu — e- 
diiie r.vFofonică: 18.35 Con
cert li>-ic 19.05 T uminile 
rampei: 19.30 Curs dc limba 
germană- 19.50 Noapte bu
nă. eonii: 90.30 Ora specia
listului: 20 05 Teatru radio
fonic; 21 •” Muzică ușoară: 
22 20 ironica muzicală: 
22.J5 Melodii pentru ore 
tîrzii: °3.07 Fragmente din 
onora .Manon Lescaut" de 
Puccini.

RUT.ETINE 
Programul I • 
6.00: 630- 9.00: n on* 1300; 
15.00: 
4.00. 
7.30: 
18.00: 
0 55.

10.05
violoncelistului

10.30 
Radio-

IP? ȘTIRI : 
s.on- 5 20;

20 00- 24.00:
Programul 
10.00: 
1900:

12 no- 
21.00:

nn- 9 nil: 
' : G.t»5;

i-i.oO: 
23,00;

FILME
cu 

iRA,

MIERCURI 16 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Rolls Royc-ul galben; 
Republica : O fată fericită; 
PETRILA : Toiul pentru 
ris; LONE A — Minerul: 
Valea: VULCAN : Testamen
tul unui pașă; PAROȘENI : 
Columna, scria I și TI: LU- 
PENI — Muncitoresc : Omul 
pe care-1 iubesc; Cultural: 
Rio Bravo; URICANT : 
Winetou III.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă 

a aerului a fost de plus 17 
grade, la Petroșani, și de 
plus 9 grade la Paring. Mi
nimele au fost de plus 4 
grade, atît la Petroșani cit 
și la Paring.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vremea devine ușor 
instabilă, cu cer variabil, 
Vor cădea precipitații sla
be sub formă de averse de 
ploaie.

i
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STEAGUL ROȘU

MAKTl ÎS AfJCILIE l'ISO

VIZITA
PRIMULUI MINISTRU

TACE ERLANUER
Convorbiri oficiale

URMARE DIN PAG. 1]
covci, președintele Comitetului 
do Stat pentru Cultură și Artă, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. Vasilc Răuțâ. adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Eduard Mezincescu. ambasado
rul României la Stockholm. 
Ghcorghc Dobra, președintele 
Comisiei mixte româno-suedeze 
do colaborare economică, in
dustrială și tehnică. Tudor Jia- 
nu. directorul protocolului 
M AE., și alic persoane oficiale.

Au Iu.il parte Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al 
Suediei, baronul Cari Rappc.

ambasadorul Suediei la Bucu
rești. Ole Jodahl. secretar ge
neral în M.A.E.. contele Wilhelm 
Wachtmeislcr, directorul aface
rilor politice în M.A.E., Olof 
Tandenius, șeful protocolului 
M.A.E.. precum și consilierii șl 
experții caro insoțesc pc pre
mierul suedez,

Intr-o atmosferă cordială, do 
înțelegere reciprocă, cei doi șefi 
de guverne au apreciat evolu
ția pozitivă a relațiilor dintre 
cele două state, au discutat po
sibilitățile de dezvoltare a co
laborării multilaterale, precum 
si unele aspecte ale situației 
internaționale.

(Agerpres)

Prin Capitala
In cursul după-amiezii dc 

luni, premierul suedez Tagc Er- 
lander, împreună cu soția și 
persoanele oficiale suedeze și 
române care îl însoțesc, au fă
cut o vizită prin Capitală.

A fost vizitată Sala Tăiatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. undo arhitectul șef al Ca
pitalei. Traian Stănescu, a dat 
relații in legătură cu soluțiile 
constructive și tehnice moder
ne. cu instalațiile și celelalte 
dotări dc care dispune acest 
important edificiu al Capitalei.

In continuare, a fost vizitat

Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România. La sosire 
oaspeții suedezi au fost salu
tați de picloryl M. H. Maxy, 
directorul muzeului. Premjerul 
suedez a avut cuvinte de cal
dă apreciere la adresa lucră
rilor pictorilor români, men- 
ționînd că a fost profund im
presionat dc calitatea lor artis
tică.

In încheierea vizitei. pre
mierul Tagc Erlander a sem
nat în cartea dc onoare a mu
zeului.

(Agerpres)

Recepția oferită de ambasadorul 
Cari Rappe

Cu ocazia vizitei oficiale în 
România a primului ministru al 
Suediei, Tage Erlander. cu so
ția, și a ministrului afacerilor 
externe, Torsten Nilsson, am
basadorul Suediei la București, 
baronul Cari Rappe, a oferit 
luni scara o recepție.

Au participat președintele 
Consiliului de Miniștri. Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, E- 
mil Drâgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu. secretarul Con

siliului dc Stat, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, ge
nerali, ziariști români și străini.

Au luat parte persoanele o- 
ficialc care însoțesc pe premie
rul suedez în vizita sa în Ro
mânia.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri
plivind generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea salariilor 
muncitorilor și personalului tehnic-administra- 
tiv din întreprinderile industriale și Centrala 
industriei poligrafice, aparținînd Comitetului 

de Stat pentru Cultură și Artă

dustriale, unde s-a generali
zat noul sistem de salarizare, 
lucrătorii din industria poli
grafică vor beneficia de spo
ruri de salarii pentru vechime 
neîntreruptă în aceeași uni
tate, de gratificații anuale 
pentru depășirea prin efort 
propriu a beneficiilor planifi
cate, precum și de premieri 
în cursul anului pentru rezul
tate deosebite obținute în ac
tivitatea lor. De asemenea, ei 
vor beneficia in continuare de 
sporurile acordate pentru con
diții deosebite de muncă.

Noua hotărîre a Consiliului 
de Miniștri reflectă consecven
ța cu care sini aplicate in 
practică hotărîrile Congresului

al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, privind ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Introducerea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor va constitui pentru lu
crătorii din industria poligra
fică un puternic stimulent în 
realizarea și depășirea sar
cinilor de plan la toți indica
torii privind producția de zia
re, reviste și cărți în continuă 
creștere, in scurtarea ciclului 
de fabricație și îmbunătățirea 
substanțială □ calității tipări
turilor, potrivit exigențelor me
reu sporite ale maselor de ci- 
♦'tori.

(Agerpres)

A

Congresul 
național 
al P. C. 
Chinez

PEKIN 14 (Agerpres). — A- 
genlia China Nouă anunță că 
începînd de la 2 aprilie, după 
deschiderea celui de-al IX-lea 
Congres național al P.C. Chinc-z, 
delegații au participai la dis
cuții în cadrul comisiilor. în 
ședința plenară din 14 aprilie 
a celui de-al IX-lca Congres 
Național al Partidului Comunist 
Chinez, delegații au adoptat în 
unanimitate .Raportul Politic al 
C.C. al P.C. Chinez" prezentat 
de tovarășul Lin Biao și Statutul 
Partidului Comunist Chinez.

Congresul a hotărît să însăr
cineze Secretariatul Prezidiului 
Congresului cu publicarea .Ra
portului politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez" și a „Statutului P. C. 
Chinez".

Ședința din 14 aprilie a Con
gresului național al Partidului 
Comunist Chinez a fost prezida
tă de tovarășul Mao Tze-dun. 
care a rostit o cuvin tare.

Cu începere de la 15 aprilie, 
cel de-al IX-lea Congres națio
nal al . P.C. Chinez va trece la 
cel de-al treilea punct de pe 
ordinea de zi : alegerea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez.

Conferința 
de presă 
a președintelui 
Băncii federale 
vest-germane

BASEL 14 (Agerpres). — în- 
tr-o conferință de presă ținută 
după încheierea reuniunii de la 
Basel a guvernatorilor bănci
lor centrale ale principalelor 
puteri financiare occidentale, 
Karl Blessing, președintele Băn
cii federale vest-'gefmane, a 
arătat că participants s-au de
clarat de acord cu guvernul a- 
merican în ce privește „necesi
tatea de a se controla și pune 
capăt inflației din Statele Uni
te". în consecință, a adăugat 
el, „trebuie să ne obișnuim să 
trăim cu taxe de scont ridica
te — acesta este prețul pe care 
trebuie să-l plătim pentru a 
opri inflația americană". Bles
sing a anunțai, pe de altă par
te, că guvernatorii băncilor 
centrale au pregătit Adunarea 
generală anuală a Băncii de re
glementări internaționale, care 
va avea loc la începutul lunii 
iunie. Potrivit observatorilor din 
Basel, din declarația lui Karl 
Blessing rezultă că guvernato
rii băncilor centrale nu au reu
șit să se pună de acord asupra 
unei atitudini comune față de 
agitația provocată de majorarea 
în lanț a taxei de scont în 
numerose tari din lumea occi
dentală. Reuniunea guvernato
rilor, întrunită sîmbătă pentru a 
continua consultările asupra e- 
voluției situației financiare, nu 
a discutat decît tangential' pro
blema comercializării aurului 
sud-african. O dată cu vizita în 
Europa occidentală a subsecre
tarului de stat al Departamentu
lui finanțelor al S.U.A., Paul 
Volcker, problema aurului sud- 
african a ajuns într-un punct 
mort.

ORIENTUL APROPIAT
O nouă întrt vedere Nixon-Fawz
WASHINGTON 14 (Agerpres). 

— Mahmud Fawzi, consilier 
pentru problemele externe al 
președintelui Gamal Abdel Nas
ser, a avut duminică o nouă 
întrevedere cu președintele Ri
chard Nixon. Ca și la prece
denta întîlnire de vineri după- 
amlază, a fost discutată situa
ția din Orientul Mijlociu. în- 
tr-o relatare din Cairo pe mar
ginea acestei noi întrevederi, 
ziarul „Al Ahram" scrie că pre
ședintele Nixon i-a exprimat 
lui Fawzi dorința sa de amelio

rare a relațiilor amoricano-eglp- 
tene.

Fawzi urmează să se înapoie
ze la Cairo la începutul săptă- 
mlnii și să prezinte un raport 
președintelui Gamal Abdel Nas
ser cu privire la discuțiile pe 
care lc-a avut cu președintele 
Nixon și cu alte oficialități a- 
mericane. Vizita sa a constituit 
un răspuns la cea întreprinsă 
la sfirșilul anului trecut în 
R.A.U. de către William Scran
ton, reprezentantul personal al 
președintelui Nixon.

Ministru* de externe al Israelului 
s-a pronunțat pentru rezolvarea 

conflictului prin negoc eri
TEL AVIV 14 (Agerpres). — 

Răspunzînd recentului plan in 
șase puncte, propus dc regele 
Iordaniei, Hussein, in legătură 
cu soluționarea situației din O- 
ricntul Apropiat, ministrul de 
externe al Israelului, Abba E- 
ban, s-a pronunțat pentru re
zolvarea conflictului din aceas
tă regiune prin negocieri di
recte între părțile interesate, 
subliniind că numai misiunea 
Jarring reprezintă singura po

sibilitate constructivă de exa
minare prin intermediul unui 
organism internațional a căilor 
de reglementare a situației. 
„Israelul, a subliniat în același 
timp Abba Eban, nu dorește 
reîntoarcerea la liniile de ar
mistițiu existente înainte de 
războiul din 1967, deoarece a- 
ceasta nu ar contribui la rea
lizarea unei păci durabile în re
giunea Orientului Mijlociu11.

Un interviu al regelui 
Hussein al Iordaniei

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
Regele Hussein al Iordaniei, 
aflat intr-o vizită oficială in 
S.U.A., a acordat duminică un 
interviu posturilor dc televiziu
ne americane în care, după ce 
a reafirmat planul său de pace 
cu privire la rezolvarea con
flictului din Orientul Mijlociu, 
enunțat săptămîna trecuta la 
Clubul presei din Washington, 
a sugerat că. prin intermediul 1 
misiunii, Jarring ar putea înce

pe tratative directe între Israel 
și țările arabe, cu condiția ca 
guvernul de la Tel Aviv să 
accepte clar principiile rezo
luției din noiembrie 1967. Hus
sein a apreciat, totodată, că 
recenta conferință a șefilor de 
state de la Khartum „a repre
zentat o cotitură în modul de 
gindire și in atitudinea arabi
lor, prin aceea că am declarat 
că vom căuta o soluție politică 
a problemei".

Luptă aeriană în
CAIRO 14 (Agerpres). — Un 

comunicai militar dat publicită
ții la Cairo menționează că 
luni dimineața a avut loc o lup
tă aeriană intre aviația israelia- 
nă și cea egipteană, în urma 
căreia un avion israelian a fost 
doborît în regiunea Suezului, 
iar un aparat aparținînd forte? 
lor aeriene ale R.A.U; a fost

regiunea Suezului
silit să aterizeze forțai în teri
toriul egiptean.

★
TEL AVIV 14 (Agerpres). Un 

purtător de cuvînt al comanda
mentului militar israelian a a- 
nunțat că luni dimineața. în re
giunea Suezului, a avut loc o 
luptă aeriană între aviația is- 
raeliană și cea egipteană. Un 
avion egiptean, a subliniat pur
tătorul de cuvînt, a fost doborît.

încheierea 
lucrărilor 

primului Congres 
al Partidului 

Comunist 
German

ESSEN 14. — Trimisul special 
Agerpres, 1’. Stăncescu, trans
mite : Primul Congres al Parti
dului Comunist German a luat 
sfîr.șit duminică scara la Essen. 
Delegații au aprobat Declarația 
dc principii și Statutul, parti
dului și au ales conducerea sa. 
Tovarășul Kurt Bachmann a 
fost .ales președinte al Parti
dului Comunist German, iar to
varășul Herbert Mies a fost 
ales • locțiitor al președintelui. 
Tn prezidiul Comitetului direc
tor au mai fost aleși tovarășii 
Gerhard Deumlich. Kurt Erlc- 
bach, Hermann Gautier, Willi 
Gems, Manfred Kapluck, Lud
wig Muller si Karl-Heinz Noct- 
zel.

In legătură cu alegerile par
lamentare din toamnă, Congre
sul P.C.G. a adoptat un apel 
către toți democrații vest-ger- 
mani, chemîndu-i să voteze pen
tru cabdidații „Acțiunea pro
gresului democratic". Părticipan- 
ții au adresat apropiatului con
gres al Partidului Social De
mocrat un mesaj în care sub
liniază importanța acțiunilor 
comune ale comuniștilor și so- 
cial-democraților în favoarea 
unei noi orientări politice. îm
potriva neonazismului, pentru 
pace și securitate în Europa.

Congresul a adresat Comite
tului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam o te
legramă în care se exprimă so
lidaritatea comuniștilor-vest-ger- 
m'anî cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez împotriva agre
siunii americano, pentru apăra
rea independenței și suveranită
ții patriei sale.

Tn timpul lucrărilor sale, 
congresul a primit numeroase 
mesaje de salut din partea u- 
nor personalități ale vieții pu
blice și culturalo din R. F. a 
Germaniei, a Uniunii Germane 
a Păcii, a unor uniuni și or
ganizații țărănești și studențești 
vest-germanc.

După încheierea congresului 
a avut loc un mare miting la 
care au participat mai multe 
mii de persoane.

Vietnamul de sud

Atacuri concentrate
în regiunile

Da Nang și Tay Ninh
SAIGON 14 (Agerpres). — 

Forțele patriotice sud-vietname- 
ze au continuat duminică seria 
acțiunilor ofensive lansate asu
pra obiectivelor militare ame- 
ricano-saigoneze, concentrîn- 
du-și atacurile în special în re
giunile Da Nang șl Tay Ninh. 
In provincia Tay Ninh, scrie 
corespondentul agenției France 
Presse, au loc de peste 50 de 
zile lupte între patriot! și unită
ți americane ; aproximativ o 
jumătate din teritoriul ei se află 
în prezent sub controlul for
țelor patriotice. Duminică, in 
această regiune o unitate de

blindate americană a fost ata
cată de forțele patriotice, fiind 
necesară intervenția rapidă a 
bombardierelor și elicopterelor 
pentru a sparge încercuirea. 
Lupte puternice continuă, de 
asemenea, să fie semnalate în 
triunghiul Da Nang, An Hoa- 
Hoi An.
Totodată, menționează agen

țiile do presă, in noaptea de 
duminică spre luni forțele pa
triotice sud-vietnameze au bom
bardat cu obuze și rachete 15 
obiective militare americane și 
saigoneze, amplasate în diferi
te regiuni ale țării.
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$ MOSCOVA. — Duminică, in sala mică a 
Conservatorului din Moscova a avut loc reci
talul inaugural al turneului pc care violonistul 
român Varujan Cozigliian îl întreprinde in 
U.K.S.Ș. Artistul român a cucerit publicul prin 
frumusețea, stilul și temperamentul interpretării.

VIETNAMUL DE SUD : 
Un post ele apărare anti
aeriană în junglă. Acesta 
a doborît 13 avioane a- 
mericane care se îndrep
tau spre R. D. Vietnam.

Lansarea 

satelitului

• NEW YORK. — „Ban
ca" pentru conservarea . și 
distribuirea organelor umane 
destinate transplantărilor, în
ființata recent la un spital 
din Houston, a început să-și 
demonstreze utilitatea, con- 
servînd timp de 22 de ore o 
inimă Șl un plămîn. Tînărul 
John Hickey, care în urma 
unui accident a suferit o 
contuzie celebrală, a fost 
transportat cu avionul din 
localitatea Lawrence, statul 
Massachusetts, Ia spitalul din 
Houston, unde a încetat din 
viata după scurt timp. Inima 
sa și plămînii au fost scoase 
și date în păstrarea „băncii", 
care timp de mai multi ani a 
experimentat conservarea u- 
nor organe extrase din ani

male. Cu ajutorul unei a- 
paraturi speciale, inventate 
de medicii Edward Diethrich 
și John Liddicote și care es
te de dimensiuni mici, pu
țind fi la nevoie transportată 
în stare de funcțiune, acti
vitatea coordonată a inimii 
și plămînilor este menținu
tă pînă la ivirea pacientului 
care trebuie supus unei trans
plantări și care trebuie tot
odată să aibă aceeași grupă 
sanguină ca cea a donato
rului. Acest pacient a fost 
găsit după 22 de ore, și ope
rația de transplantare a putut 
fi efectuată cu ajutorul „băn
cii", caro a furnizat organul 
necesar conservat. Nu se 
cunosc încă rezultatele o- 
perației.

Arestări la Madrid
Poliția spaniolă a arestat du

minică la Madrid pe scriitorul 
Gonzalo Arias, sub acuzația de 
a fi intenționat să trimită ge
neralului Franco și parlamen
tului scrisori în care cere o 
modificare democratică a legii 
electorale. O dată cu el au fost 
arestați doi ziariști, dintre care 
unul este corespondent al a- 
genției americane de presă U- 
nited Press International.

• TORINO. — Președintele 
Comitetului Premiului Nobcl 
pentru literatură, prof. Anders 
Ocsterling, a anunțat intr-o 
conferință de presă că în ve
derea decernării Premiului No
bel pentru literatură pe anul 
1969 au fost propuse 103 peț/ 
sonalități. Printre acestea, el ’a 
menționat 4 scriitori italieni —■ 
poeții Giuseppe Ungaretti și 
Eugenio Montale și romancie
rii Ignazio Silone și Alberto 
Moravia. Prof. Oesterling a a- 
dăugat că printre personalită
țile propuse se numără și ac
torul Charlie Chaplin și cine
astul Tngmar Bergman.

@ MADRID. — In cadrul u- 
nui congres international, pentru 
terapie dentară, care a avut loc 
la Madrid, un grup de oameni 
dc șlilnlă britanici au prezentat 
o comunicare asupra unui vac
cin contra cariei dentare. Vac
cinul, care a fost experimental 
cu succes asupra maimuțelor, 
este de natură să determine o 
cotitură importantă în dentiști- 
că, a declarat; conducătorul gru
pului de specialiști, prof. Cohen. 
Procedeul de fabricație a vac
cinului a fost definitivat, iar o 
firmă americană s-a declarat 
dispusă să finanțeze, ,producă 
și comercializeze noul vaccin.

• SANTIAGO DE CHILE.
In capitala chiliană există în 
prezent 66 000 de șomeri; iar 
peste 50 000 de persoane lucrea
ză doar cîteva zile pe săptămi- 
na — a 'anunțat Institutul dc 
economic și planificare de. pe 
lingă Universitatea națională. 
In comparație cu decembrie a- 
nul trecut, numărul șomerilor a 
crescut la Santiago de Chile cu 
55 la sula.

meteorologic

„N imbus-3“
NEW YORK TJ (Agerpres). — 

La baza aeriană Wandenberg 
(California) a fost lansat luni 
satelitul meteorologic „Nimbus- 
3*. Apreciat ca unul dintre ce
le mai perieclionale „observa
toare* clin seria de sateliți me
teorologici lansați de N.A.S.A., 
„Nlmbus-3" va măsura cu aju
torul razelor inlraroșii tempe
ratura, vaporii de apă si distri
buția ozonului in .atmosferă. 
Plasat pe o orbită quasi-polară 
in jurul Pămînlului, .Nimbus- 
3* se va alia în contact cu 
16 platforme (aparate emisie-re
cepție) fixe sau în mișcare si
tuate in diverse puncte ale glo
bului cu scopul efectuării de 
studii in domeniile meteorolo
gic, oceanografie, \geologic Ș' 
hidrologic. Cea mai mare parte 
a acestor aparate se află insta
late pe geamanduri, baloane, 
avioane meteorologice etc. Unul 
din. aparate în formă miniatu
rală a fost atașat la gitul unui 
elan din Parcul national din 
Yelldustone, care va fi pus în 
libertate, ceea ce va permite cu
legerea prin intermediul Iul 
„Nimbus-3* de informații asu
pra migratiunii sezoniere a a- 
ni male lor.

Tpale datele ce vor fi fur
nizate de „Nimbus-.:*, fotogra
fiile pe care Ic va lua in per
manentă asupra păturilor de 
nori care înconjoară globul, vor 
contribui in mare măsură la a- 
meliorareu previziunilor privind 
vremea cu cel puf in două săp- 
lăminl înainte. Un generator de 
curent electric care utilizează 
izotopi nucleari va garanta 
tune:.•■'narea aparatelor aliate la 
bordul ■ -ite.'ituiui timp de cel 
puțin șase luni.

$ TOklO. Pentru prima 
oară in istoria medicinei, pre
zenta unui virus avînd carac
teristicile acidului ribonucleic a 

■fost detectat în sîngele uman 
atins de leucemie.

Această descoperire a fost 
anunțata la Tokio, în cui sul 
celui de-al 31-lea Congres al 
societății hematologice japoneze, 
de către profesorul Itaru Wata
nabe și doctorul Ichiro Ha Una, 
de la Universitatea din Keio.

Se apreciază că această des
coperire facilitează într-o mă
sură considerabilă munca oa
menilor de știință care lucrea
ză in d<v"nnini mncerologiei.

Scindare a „Alianfei naționale"
saigoneze

Ian 
sud. 

serie 
cont

sărbătorit 
pentru e- 

ărilor ra
delor 69 de 
mm 9 ani 

de la 
.1 luată

im- 
din

declarațiile a doi foști deți
nuți cu privire la aceste pro
cese, condamnali și deportați 
pe baza acestei legi. După cum 
se .știe. Adunarea Generală și 
alte orq^nbnv .-'e O.N.U. au 
declarat încă de -la începui < 
această lege este ilegală.

Potrivit declarațiilor- celor 
doi patrioți, detențiunea de 90 
fio zile s-a prelungit in multe

La 21 martie s-a 
„ziua internațională 
li minarea discrimin 
siale". în memoria c 
africani asasinați ac
de autoritățile rasiste 
Pretoria. Hotărî rea a fo 
încă din 1956. cind Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat 

> rezoluție în acest sens.
Politica de apartheid 

pu-a de regimul rasist
Republica Sud-AIricană se ba
zează pe un complex de peste 
100 de legi care „legalizează" 
separarea populației după cu
loare —. în albi, negri și me
tiși. Separarea se impune în 
1 •ale • omeniile vieții, de la 
„bantustane" (rezervații pen
tru cei de culoare) și pină Ia 
salariile acestora care sint une
ori dc 15 ori mai mici decit 
cele ale albilor. Printre aceste 
legi draconice figurează run os

ii tul „decret pentru detenție 
pe timp de 90 de zile" pro
mulgat în 1967. pc- baza căruia 
orice african poate fi deținui 
Fără a i se aduce acuzații pre
cise. fn practică „detenția 
preventivă" se poate prelungi 
pe timp nelimitat.

I a cererea Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului. la 
New York a fost publicată o 
broșură in legătura cu proce
sele intentate in 1968 unui nu
măr de patriot! din Africa de 
Sud-Vest Broșura cuprinde

cazuri la peste 400 zile, fără 
ca împotriva celor arestați să 
fio formulate acuzații precise.

Politica de apartheid a fost 
extinsă si asupra Africii de 
Sud-Vesl, teritoriu care a fost 
scos de sub tutela guvernului 
sud-african. printr-o rezoluție 
a O.N.U. Guvernul de la Pre
toria refuză în continuare să 
recunoască auLoritatea O.N.U. 
asupra Namibiei (actuala de
numire a Africii de Sud-vest), 
sgsținînd că* aceasta este o 
problema „strict internă a 
R.S.A." și care nu intră sub 
jurisdicatia O.N.U.

Pe de altă parte, Adunarea 
Generală a aprobat o serie de 
rezoluții prin care sint impu
se sancțiuni economice și de 
altă natură împotriva guver
nului de la Pretoria și asupra 
regimului rasist al lui 
Smith din Rhodesia de 
S-a constatat însă că o 
de mari pute.' iu lin 
de aceste rezoluții.

De altfel, cei puțin în 
Rl.iodesiei, Statele Unite, îm
preună cu alte lari occidentale 
au anunțat oficial că nu vor 
închide reprezentanțele consu
lare din această țară.

în decursul anilor, opinia' 
publică mondială și-a exprimat 
indignarea împotriva practici
lor rasiste, cerind să li se pu
nă capăt fără întîrziere și în 
mod definitiv. La 
1968, în răspunsul 
cretarului genera] 
în problema Africii 
vernul Republicii _______
România își manifestă spriji
nul față de lupta poporului 
Namibiei pentru libertate și 
independentă și in favoarea 
măsurilor preconizate in mai 
multe rezoluții ale Adunării 
Generale, în scopul asigurării 
retragerii imediate si necondi
ționate a autorităților sud- 
africane din aceste teritorii.

Frontul salvării naționale a 
anunțat ca se retrage din ca
drul grupării formațiunilor po
litice favorabile actualei admi
nistrații saigoneze, reunite sui) 
denumirea comună de ..Alianța 
națională".

Această scindare a „Alianței 
naționale", scrie în legătură cu 
aceasta corespondentul agenției 
France Presse, intervine într-un

moment cind șeful regimului 
saigonez, Nguyen Van Thieu, 
încerca să constituie un fel de 
front comun al formațiunilor 
proguvernamentale, pentru a 
contracara influenta politică 
crescîndă a Frontului National 
de Eliberare, organizația forțe
lor patriotice din Vietnamul de 
sud.

Tralative sovieio-amerieanc

cazul

27 august 
adresat se
al O.N.U. 

de sud, gu- 
Socialistc

Adrian NICOLESCU

(Șl BUENOS AIRES. — Lo
cuitorii orășelului argentinian 
Villa-Guilermina (provincia San
ta Fe) au început un marș spre 
capitala provinciei pentru a 
protesta împotriva închiderii u- 
nor întreprinderi din localele. 
Acțiunea a fost întreruptă de 
intervenția poliției, caro a o- 
peral arestări in rindul partici
pant ilor. Printre cei arestați se 
află și Raimondo Ongaro. se
cretar al Confederației Gene
rale a Muncii din Argentina.

Capriciile vremii în Europa
Iarna s-a reîntors duminică 

pe meleagurile Cehoslovaciei. In 
Munții Cehiei de vest a* nins,

Q HANOI. La Hanoi a 
avut loc semnarea planului de 
colaborare culturală pe 1969 în
tre Republica Democrată Viet
nam si Republica Populara Bul
garia.

I’i.'.mi prevede o dezVolldie 
a relațiilor culturale, in dome
niul învălămîntului public, știin
ței și tehnicii, precum și în do
meniul presei și informațiilor.

iar termometrul a consemnat 
temperatura dc minus 4 grade 
C; in Cehia de nord s-a dez
lănțuit o puternică furtună, vi
teza vintului atingînd 115 km/h.

In Bulgaria, in ' schimb, dumi
nică a fost o zi dc vară. Stațiile 
meteorologice au înregistrat in 
această zi cele mai ridicate tem
peraturi din ultimii cîtiva ani 
pentru aceeași perioadă a lunii 
aprilie. La Ruse, mercurul ter
mometrelor a indicat plus 26 
grade C la umbră.

(Agerpres)

Tratativele sovielo-america- 
ne asupra folosirii exploziilor 
nucleare in scopuri pașnice au 
început luni la Viena.'la sediul 
reprezentantei americane pe 
lîngă Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică. Dele
gația sovietică este condusă de 
acad. E. K. Fedorov, iar cea a- 
mericană de Gerald F. Tape, 
membru al Comisiei pentru E- 
nergia Atomică a S.U.A.

înaintea începerii tratativelor, 
acad. E. K. Fedorov a declarat 
unui corespondent TASS că ur
mează să fie discutate aspec
tele tehnice' ale acestei proble
me. El și-a exprimat convin
gerea că schimburile de păreri 
vor fi utile pentru folosirea în

viitor a exploziilor nucleare la ' 
efectuarea de lucrări minier' 
construcții de canale etc.

® LONDRA. - lnlr-o cuvin- 
taro rostită la Chatham, John 
Gollan. secretarul general al 
P.C. din Marea Britanic, s-a 
pronunțai în favoarea convocă
rii fără întîrziere a unui con
gres extraordinar al T.U.C. („Con
gresul Sindicatelor Britanice") 
care să ia atitudine împotriva 
proiectatei legislații antisindica- 
le cuprinsă intr-o recentă carte 
albă a guvernului. El a subli
niat că niciodată pină acum miș
carea sindicală britanică nu a 
fost supusă unor asemenea res
tricții din partea unui guvern 
laburist.
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0 CALCUTTA. Autoritățile indiene anunță 

că într-o localitate la 50 mile de Calcutta, cîtcva 
sute (le agricultori au ocupat 12 pescării, izgo
nind pe proprietarii acestora. Pescăriile ocupă 
o suprafață (le 4 000 de acri de pămînt și sint 
prevăzute cu mici lacuri arlificiale pentru pis- 
cicullură. Agricultorii au anunțat câ își vor 
împărți pămînturile ocupate. Pină in prezent, 
poliția a refuzat să satisfacă cererea proprieta
rilor pescăriilor de a interveni împotriva agri
cultorilor.
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