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SOSIREA LA MOSCOVA A DELEGAȚIEI P.C.R. 
CARE VA PARTICIPA LA MANIFESTĂRILE 

PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA 
CENTENARULUI NAȘTERII LUI V. I. LENIN

. Sistemul de salarizare îmbu
nătățit și majorarea 'Salariilor, 
e căror aplicare s-a generali
zat experimental, de la încc- 

acestui an. la toate uni- 
miniere din Valea Jiului, 

reprezintă un nou pas înainte 
te. perfecționarea formelor și 
metodelor de cointeresare în 
muncă a individului cu intere- 
s colectivității și corespunde 
pe deplin cerințelor actualei 
etape a construcției socialiste în 
țara noastră. Sporirea ponderii 
salariului tarifar in totalul 
cîștigului. sistemul de trepte de 
salarizare pentru muncitori și 
celelalte componente ale noului 
s stern de salarizare îmbună
tățit reflectă consecvența cu 
care partidul nostru promovea
ză principiile de echitate în re- 
tribu rea muncii, permițind o 
măsurare mai exactă a efortu- 
r. r depuse și o răsplătire ba
zată pe criterii mai obiective.

Un element cu totul nou pre
văzut in cadrul sistemului îm
bunătățit de salarizare îl con- 
s;.:.iic' instituirea ' gradațiilor 
pentru personalul care ocupă 
funcții tehnico-administrative. 
Gradațiile pentru personalul 
TA ca și treptele de salarizare 
pentru muncitori au menirea 
de a diferenția salariile tari
fare de încadrare pentru anga
jați: care ocupă aceleași func
ții. in raport cu aptitudinile 
lor profesionale personale <;i cu țările miniere din Vale■a J

Funcția Clasa dc Bază
Gra d a ț i e

salarizare 1 2 3 4 5 6

Maistru miner 26—32 26 27 28 29 30 31 32
Tehnician topograf 17—23 17 18 19 20 21 22 23
Contabil statistician 9—15 9 10 11 12 13 14 15
Funcționar 5— 9 5 6 7 8 9 — —
Inginer miner 27—33 27 28 29 30 31 32 33

Astfel, dacă un maistru mi
ner încadrat in prezent in gra
dația 3, cu un salariu tarifar 
de 2 950 lei, primește pentru 
meritele sale în muncă o gra-

cu funcții de execuție din sub- 
ordinca lor și de către șeful 
ierarhic imediat superior pentru 
cei care ocupă funcții de con
ducere (.șef zonă, sector, șef

dație in plus, adică gradația 
a 4-a, salariul lui tarifar se va 
ridica, in acest caz, la 3 100 lei.

Gradațiile se acordă pe baza 
caracterizărilor ce se fac anual 
pentru fiecare salariat în parte 
de către șeful de sector, servi
ciu sau birou, pentru angajații 

r

..l orța creatoare 
a ideilor leniniste^

Apărută in cinstea aniversării a 100 de ani de ia naș
terea lui V. I. Lenin, lucrarea cuprinde o serie de studii 
originale care abordează in diferite domenii analiza actua
lității ideilor marelui conducător și aplicarea lor creatoare 
de către Partidul Comunist Român in opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Noutăți de

Prin extinderea 
spațiu rezervat ___
de concepție al uzi-

contribuția adusă la realizarea 
sarcinilor de producție.

In baza prevederilor H.C.M. 
nr. 914/1968 gradațiile se acor
dă angajaților care ocupă func
ții de maiștri și maiștri prin
cipali. șef de raion, șef dc ate
lier. șef de birou, șef de sec
tor (secție), șef de serviciu, 
precum și celor care ocupă 
funcții tchnico-administrative și 
economice dc execuție (ingineri, 
economiști, contabili, funcțio
nari).

Pentru funcții de conducere 
(șef serviciu, șef birou, șef sec
tor (secție), șef atelier sint sta
bilite 5 gradații, pentru cele de 
execuție cu pregătire superioa
ră sau medie — 6 gradații, iar 
pentru funcțiile de execuție ca
re ccr studii elementare — 4 
gradații. Fiecărei gradații ii co
respunde un anumit nivel de 
salarizare (clasă de salarizare). 
In acest fel. pc măsură ce sa
lariatul încadrat pe o anumită 
funcție dobîndește, pentru me
ritele sale, o gradație superi
oară. va primi și un salariu- 
tarifar mai mare cu o clasă, 
diferențierea dintre clase fiind 
dc cca. 5 la sută.

Spre exemplificare, in tabelul 
de mai jos sînt redate clasele 
de salarizare corespunzătoare 
gradațiilor pentru unele funcții 
de execuție utilizate in cadrul 
zonelor și sectoarelor subtera
ne de producție de la exnloa- 

serviciu etc.). Caracterizările 
trebuie să exprime — sub for
ma notațiilor „foarte bun1-, 
..bun”, ..satisfăcător", ..slab" — 
în aprecierea de sinteză a cali
tăților personale individuale ale

a precizat cu multe 
ițe : dacă duminică va li 

'.imp frumos, întreaga Vale 
a Jiului va deveni un vast 
șantier al muncii patriotice 
insuflețilc, al frumosului. Fu
seseră mobilizați salariați ai 
mai multor întreprinderi, fu
sese contractat un mare nu
măr de mașini și unelte, se 
popularizase în iiecare lo
calitate acțiunea. Ia nivelul

I 'n PaSina a -a j
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consiliilor populare. Se sta
biliseră și punctele de lucru 
și operațiunile ce urmau a ii 
efectuate.

Și timpul a lost duminică 
in Valea Jiului cum nu sc 
poate mai prielnic dc a sc 
ieși in masă afară, in jurul 
blocurilor, in parcuri și pe 
alei, io locurile de agrement, 
pentru a se da prospețime 
cartierelor, pentru a adauga 
noi valențe esteticii urbanis
tice, pentru a asigura igiena 
publică a localităților. Și soa
rele a venit in ajutor, băii nd 
puternic în ferestre pentru a 
scula oamenii și a-i invita 
afară să se întreacă în hăr
nicie. Am pornit de dimineață 
pe ilinerariul Petroșani— I li
peai și retur, pină ia Pelrila. 
pentru a consemna dragostea 
oamenilor Văii pentru frumos, 
dorința lor de a da o față cil 
mai îngrijită locurilor in 
care trăiesc muncesc.

In vederea mobilizării tinere
tului la realizarea sarcinilor de 
producție, întăririi disciplinei in 
muncă, promovării bunei ser
viri a cumpărătorilor, comite
tul municipal al U.T.C. Petro
șani. in colaborare- cu O.C.L. 
produse industriale, O.C.L. A- 
limenlara și T.A.P.L., a inițiat 
concursul „Buna servire", in 
care au fost antrenați peste 172 
de tineri lucrători din unitățile 
comerciale — de producție și 
desfacere —, vînzători de pro
duse alimentare, dc la textile, 
încălțăminte, metalo-chimice, 
bucătari, cofetari, ospătari din 
sistemele M.C.I. și O.N.T.

După trecerea a peste patru 
luni dc la inițierea concursu
lui, interval in care Ia faza 
practică s-au încadrat 92 de 
concurcnți. au reușit să pro
moveze din faza municipală 
laboranta Margareta Nicula, bu
cătarii Gheorghe Enache. Du
mitru Pirpiliu, ospătarii Gheor
ghe Cojocarii, Ioan Mihai de la 
T.A.P.L., vînzătoarele Maria E- 
lekeș, Eugenia Gaiță și Elisa- 
beta Ștefăncscu, de la O.C.L. 
industrial, vînzătoarele Valenti
na Bălan, Maria Mațiță și Ma
ria Cucu, dc la O.C.L. Alimen
tara.

La faza județeană, care a a- 
vut loc în ziua de 19 aprilie

©Pentru sculăria uzinei, 
s-a amenajat — printr-o u- 
tilizare mai bună a suprafe
țelor existente de depozi
tare — un atelier de ajustai 
cu o suprafață de cca. 120 
mp.

© Termometrele 
verifica acum în noul 
ce deja funcționează 

metroloqiei.

actua- 
secto-

Peste tot, insă, demarajul a 
iost lent.

PETROȘANI. La ora 8.30, 
in fața Consiliului popular 
municipal, oamenii iacă aș
teaptă. Se dau dispoziții, se 
discută in vreme ce auto
basculantele S.T.R.A. sosesc 
una după alta încărcate cu 
savură de la Bănița. Sini di
rijate dc către Gheorghe Șo- 
dolescu spre ' - ■ ■-
Varga, spre 
meni dc pe 
Roailă, spre 
sfirșil, Mihai 
cu o echipă la Pelrila pentru 
a aduce brăduți pe care-i vor 
planta în cîteva zone ale o- 
rașului. in cartierul Carpați 
— nici o mișcare. Și cile nu 
mai sini de pus la punct în 
acest cartier... In schimb, la 
garajele individuale c loriotă.

G. DINU
O Continuare in pag. a 3-a 

la Comitetul județean al U.T.C. 
Deva, au concurat 32 de tineri 
dintre cei mai iscusiți servanți 
din județul Hunedoara. Juriul 
— din care a făcut parte și 
Dumitru Poenaru, directorul 
O.C.L. produse industriale, a 
fost pus in situația dc a alege 
intre participanții bine pregă
tiți profesional pe cei mai buni.

Reprezentanții Văii Jiului 
s-au comportat onorabil, ocu- 
pind un loc întîi prin linăra Ma
ria Elekeș (O.C.L. industrial), un 
loc doi prin Margareta Nicula 
(T.A.P.L.). un loc trei prin 
Gheorghe Enache (T.A.P.L.) și 
o mențiune obținută dc tinăra 
Valentina Bălan (O.C.L. Ali
mentara).

Cîștigătorilor li s-au înmînat 
premii în bani și diplome de o- 
noare ale comitetului județean 
U.T.C. Primii clasați — locu
rile I, II, III — se pregătesc 
pentru faza finală a concursu
lui pc țară ..Buna servire", ca
re va 
unde, 
zenta 
ca și

avea loc în luna mai a.c., 
sperăm, că se vor pre- 

cel puțin tot atît de bine 
pină acum.

Ioan BARB,
șeful sectorului economic 

al Comitetului municipal U.T.C. 
Petroșani

!a U.U.M.P.
conditiile de desfășu- 
a activității personalu-

nei,
rare _ ................ ,_______
lui tehnico-inqineresc ce lu
crează aici se vor îmbună
tăți simțitor.

® în secția de strunquri a 
F.S.H.V. a intrat recent in 
funcțiune cel de-al treilea 
strunq automat (de tipul AB 
80). Urmează ca în curînd 
alte două strunquri să-și 
înceapă lucrul : al patrulea 
care e deja in probe teh- 
noloqice, si al cincilea cu 
6 axe. de tip AMK 6-163.

Luni a părăsit Capitala, in- 
dreplindu-se spre Moscova, de
legați. i Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., va participa la ma
nifestările prilejuite de sărbă
torirea centenarului nașterii lui 
Vladimir Ilici Lonin.

Din delegație lac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Carol Ki- 
raly, membru supleant al Co
mitetului Executiv a! C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Covasna al 
P.C.R., Constantin Pîrvulescu, 
membru al Comisiei centrale de 
revizie a P.C.R., vechi militant 
al mișcării muncitorești din ța
ra noastră, precum și Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Bă

succesele socialismului 
ÎN ROMÂNIA, 

CONFIRMARE A JUSTEȚII 
IDEILOR LUS LENIN
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Itoinân, 
președintele Consiliului de Stat 

al Kepublieii Socialiste ilomânia

Poporul român, alături de 
popoarele Uniunii Sovietice și 
popoarele celorlalte țări socia
liste, de mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională și 
întreaga omenire progresistă a- 
niversează centenarul nașterii 
lui Vladimir Ilici Lonin. La a- 
cest jubileu, poporul nostru, 
partidul său comunist aduc un 
cald omagiu celui care a fost 
marele teoretician comunist .și 
conducător revoluționar al pro
letariatului. fondatorul Partidu
lui Comunist bolșevic, conducă
tor al Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și al statului so
vietic socialist, militant înflăcă
rat pentru eliberarea maselor 
de asuprire și exploatare, pen
tru triumful cauzei socialismu
lui și comunismului in lume.

Incepindu-și activitatea in 
pragul secolului al XX-lea, cînd 
marxismul era confruntat cu 
probleme noi, cu sarcini revo
luționare arzătoare, V, I. Lenin 
a demonstrat că sursa vitalității 
marxismului, a forței sale de 
înrîurire este legătura organi
că cu realitățile epocii, maxi
ma receptivitate față dc expe
riența practică, dc cuceririle pe 
caro geniul uman le dobîndeș
te în necontenita investigare 
științifică a naturii și societă
ții. Călăuzindu-sc de concepția 
și metoda revoluționar-dialecti- 
că a marxismului, el a gene
ralizat experiența nouă pc care 
au adus-o dezvoltarea socială 
in Rusia, luptele proletariatu
lui. ale forțelor progresiste In 
condițiile trecerii capitalismului 
in faza monopolistă, adîncirea 
contradicțiilor intcrimperialiste 
— aducînd o contribuție dc u- 
riașâ importanță la îmbogăți
rea teoriei, a strategiei și tac
ticii mișcării muncitorești.

Este binecunoscută grija lui 
|V. I. Lenin pentru a fundamen- 
-,ta linia politică, activitatea 
partidului comunist pe studiul 
profund al vieții sociale, de a 
acționa nu în funcție de teze 
abstracte și scheme imuabile, 
ci în concordanță cu fluxul viu 
al evenimentelor, pornind de 
la condițiile social-politico con
crete, in care se realizează tră
săturile generale ale revoluției, 
ale edificării noii orînduiri so
ciale. Experiența partidelor co
muniste și a țărilor socialiste a 
demonstrat că ceea ce e gene
ral valabil în transformarea 
revoluționară a societății se în
făptuiește într-o mare și cres- 
cîndă diversitate dc forme, că 
măiestria partidului dc avan
gardă al clasei muncitoare con
stă in capacitatea de a îmbina 
intr-un tot dialectic generalul 
și particularul, de a înfăptui 
cerințele legilor și principiilor 
funrlnmontale potrivit condiții-

Articol scris pentru ziarul 
fPravda“, 

noasa. au fost prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulcscu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdel, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți al 
Consiliului de Stal și ai Consi
liului de Miniștri, membri al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, generali, ofi
țeri superiori.

Au fost de față V. S. Tihu- 
nov. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Numeroși bucureșteni, veniți 
pe aeroport, au salutat cu mul
tă căldură pe conducătorii de 
partid și de stal.

★
în aceeași zi, delegația a so

sit la Moscova.
La aeroportul Vnukovo, dele

gația a fost întimpinată de Piolr 
Șelest, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., prim- 

lor concrete, particularităților 
istorice și naționale ale fiecă
rei țări, ale fiecărui popor, 
„...întotdeauna — spunea Lenin 
— sarcina constă in a ști să 
aplici principiile generale și 
fundamentale ale comunismului 
la particularitățile dezvoltării 
obiective spre comunism, parti
cularități proprii fiecărei țări 
în parte și pe care trebuie să 
știi să le studiezi, să le desco
peri, să le ghicești". Aceste a- 
devărurî de bază ale marxism- 
leninismului sint cu atît mai 
valabile astăzi, cînd în luptele 
sociale sînt atrase mase popu
lare tot mai largi, cin'd proce
sele revoluționare cuprind toate 
continentele, țări cu nivel dc 
dezvoltare, condiții economice și 
sociale, istorice și naționale atît 
de diferite dc la una la alta.

O strălucită confirmare a 
ideilor leniniste, a meritelor 
lui Lenin dc organizator și con
ducător comunist a constituit-o 
victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, care a îm
plinit pentru prima oară în is
torie năzuințele de libertate so
cială ale oamenilor muncii, a 
marcat o piatră de hotar în 
istoria Rusiei, a inaugurat era 
trecerii omenirii de la capita
lism la socialism.

înfăptuind programul leninist 
do construire a noii orînduiri 
sociale, poporul sovietic, prin 
uriașe eforturi creatoare desfă
șurate sub conducerea P.C.U.S., 
a asigurat triumful socialismu
lui în U.R.S.S., consolidarea 
trainică a statului sovietic, tre
cerea la construirea comunis
mului. Uniunea Sovietică a ob
ținut în deceniile care au tre
cut din ootombrie 1917 reali
zări de seamă în dezvoltarea 
economică și social-culturală. In 
creșterea standardului dc viață 
al popoarelor sale.

Oamenii muncii din țara noas
tră. întregul popor român a- 
prcciază in mod deosebit și își 
exprimă profunda satisfacție 
pentru realizările poporului so
vietic pe calea construirii co
munismului, realizări in care 
văd o contribuție din cele mai 
importante la întărirea sistemu
lui socialist mondial, a forțelor 
progresului și păcii din întrea
ga lume.

Aniversînd centenarul naște
rii lui V. I. Lenin, evocăm bo
gatele tradiții ale legăturilor 
internaționaliste dintre mișcări
le revoluționare din România 
și din Rusia, ale colaborării 
dintre comuniștii români și cei 
sovietici, ale prieteniei dintre 
popoarele și țările noastre. De-a 
lungul istoriei. între revoluțio
narii români și ruși s-au stabi
lit legături strînse: Lonin a vor
bit in repetate rînduri despre 
mișcările revoluționare din Ro
mânia. a privit cu simpatie 
lupta poporului nostru pentru 
eliberare națională și socială, 

secretar al C.C. al P.C. din U- 
craina, Alexei Skolnikov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R., Konstantin 
Rusakov, șef de secție la C.G. 
al P.C.U.S., Alexandr Basov, am
basadorul U.R.S.S. in România, 
și alte persoane oficiale.

Erau de față tovarășii Florian 
Dănălache, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, care participă, 
de asemenea, la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea cen
tenarului, ambasadorul Teodor 
Marinescu, membri ai ambasa
dei române.

îndată după sosire, la reșe
dința rezervată oaspeților ro
mâni. Piotr Șelest, a înmlnat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și membrilor delegației, în nu
mele C.C. al P.C.U.S., Prezidiu
lui Sovietului Suprem și Consi
liului de Miniștri ale U.R.S.S., 
medalia jubiliară instituită cu 
prilejul centenarului nașterii iul 
V. 1. Lonin.

(Agerpres)

procesul de formare a statului 
național din țara noastra, ca 
și din alte țări sud-est europe
ne. O luminoasă pagină a re
lațiilor dintre proletariatul ro
mân și cel rus o constituie par
ticiparea cu arma in mină a 
detașamentelor revoluționarilor 
romani, alături de Armata Ro
șie, la apărarea tinerei Puteri 
Sovietice împotriva contrarevo
luției și intervenției imperia
liste.

Ținind sus steagul internațio
nalismului proletar, Partidul Co
munist Român a militat, încă 
de la înființarea sa. pentru re
lații de prietenie .și buna veci
nătate intre România și Uniu
nea Sovietică, pentru a face 
cunoscute realizările popoarelor 
sovietice, experiența P.C.U.S. in 
făurirea noii societăți. In anii 
grei ai războiului hitlerist, co
muniștii. infruntind aparatul re
presiv al dictaturii militaro- 
fasciste, au luptat cu eroism și 
abnegație împotriva războiului 
antisovietic, pentru ieșirea Ro
mâniei din război și alăturarea 
ci la coaliția antifascistă. După 
înfăptuirea insurecției armate 
din august 1944, în focul bătă
liilor purtate de armata română 
alături de armata sovietică — 
care a adus contribuția hotă- 
rîtoare la zdrobirea Germaniei 
naziste — s-a plămădit priete
nia frățească româno-sovietică. 
Relațiile de prietenie dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre s-au ridicat în anii con
strucției socialiste pe o treaptă 
nouă, superioară, pe baza trai
nică a comunității de orinduire 
socială și de ideologie, a țcîu- ’ 
rilor comune ale socialismului 
și comunismului, ale luptei îm
potriva imperialismului.

Partidul Comunist Român, 
clasa muncitoare, întregul nos
tru popor acordă o înaltă pre
țuire prieteniei româno-sovieti- 
cc, dezvoltării colaborării mul
tilaterale dintre țările noastre, 
adîncirii cooperării pe toate 
planurile vieții economice, so
ciale și politice. Sîntcm con
vinși că întărirea solidarității 
și a legăturilor de prietenie 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice corespunde intereselor 
ambelor noastre țări, și. in a- 
celași timp, intereselor întări
rii sistemului socialist mondial, 
cauzei genorale a socialismului, 
progresului și păcii in lume. 
Partidul Comunist Român, gu
vernul român vor acționa și în 
viitor pentru a întări și dezvol
ta continuu prietenia dintre 
partidele, statele și popoarele 
noastre, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist.

♦ Continuare tn pag. a 3-a
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Rezultatele 
complete 

ale etapei 
a XXII-a 

a campionatului 
diviziei A

Radiografia clapei
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Guadala- 
Lausanne

s-ar zice, 
trandafi-

CLASAMENTUL Competiția

(21 iunie)

învinsă prin penalii

HANDBAL
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BASCHET

Campionatul județean de fotbal

jucător 
complet 
Minerul

Mia și-a condus 
bine coechipierele în 
realizat cîteva faze de 
a înscris un gol splcn- 
a contribuit la realiza-

peste poarta goală. In această pe- 
gazdele expediază multe mingi

„CUPA

Citcodală, ne place, riscînd 
sau nu, să ne cxlaziein chiar 
și în lata „noulă|iiH unor... 
sf<ă\ echi descoperiri. De ce ? 
Așa, din senin. Sau din con
vingeri personale. Pentru că. 
neliind oricînd la curent cu 
lot ce înmagazinează, în ma
terie do noutate. omenirea, 
ne mulțumim cu allarca (sau 
rcaflarea) unor lucruri pe 
care alții Ic știu de mult. E 
adevărat, nu-1 bine, dar dacă 
așa c omul! Omului, in 
genere, suporterului sportiv in 
principal, îi place oricînd 
să creadă, chiar și doar mo
mentan. că n auzii, sau a 
perceput, un lucru nemaiin- 
tilnit ca apoi, după o scurtă 
rememorare a amintirilor, să 
constate că a mai... inlilnil 
el „chestii de-astea*.

Ne mirăm că A.S.A. a re
mizat cu Farul la Constanța, 
Iar cind aflăm că retrogradata 
Brcscie a învins pe Fiorenli- 
no la Florența. ni se pare fi- 
■'sr rezultatul rle pe litoral.

X'e mirăm și — unora — 
ne pare bine că Steaua a 
ciștigat pe stadionul din dea
lul Copoului. de parcă, acum 
doi-lrei ani, aceiași fotba
liști bucurc.șteni nu adminis
traseră, lot acolo, o porție de 
7 goluri pori arului Constant i- 
-icscu. care, pe alunei, era 
altul, mai valoros, mai sigur 
*ntre buturile propriii

\’u ne așteptam la rezulta- 
'ui de la Cluj, ni se pare 
-piea de tot* ca.„U* să piar
dă din nou acasă. Și catego
ric ! De ce ? U.T.A. nu este, 

•arc. aceeași echipă care, 
anul (recul, in acel triumfal 
final de campionat, cișliga în 
orașul de pe Someș în aceeași 
manieră ? Și, parcă, tandemul 
viguros de azi — Domide, 
Ollo Dembrovschi — nu exis
ta 1 De ce să ne surprindă, 
alunei, această „surpriză' 
cind vedem cu toții că U.T.A. 
s-a refortiiicat consistent, n-a 
pierdu! încă in această jumă
tate de retur nici un punct. 
Și n-a avui „deplasări' ușoa
re...

Ne apare pur și simplu in 
dezacord cu... mersul înainte 
al campionatului, rezultatul 
obținut de „stegarii' brașo-

\ eni pe sladionui din Pitești. 
De ce ? Pentru că uilflni ade
văratele, autenticele surprize 
pe care le furnizau clndva 
brașovenii, pe timpul lui 
Hașoti, Fusulan. Proca, Serc- 
dai, David.

Nu ne convine că Dinamo, 
cu intreaga-l pleiadă de in
ternaționali. abia infringe am
biția unor cvasinecunoscuți 
din Oradea, dar nu ne aducem 
aminte că. în anul cuceririi 
pentru prima oară a laurilor 
de campioni, în 1954. Dinamo 
nu reușea să treacă de ano
nima echipă din Reghin, nici 
in tur nici în retur! Ar mai 
II frumos fotbalul lără ast
fel de rezullale ?

Deși credea ii]^ in „ bă ie ț ii 
noștri', ne aștcjmrm la o re
plică x'iguroasă din partea 
ploieștenilor. Ne vine să cre
dem că Pel rolul nu mai c 
cel de la... Cluj, de acum 
două săplămini. Eroare I Jiul 
a jucat mull mai bine 
acum... două săplămini 
Steagul roșu. Asia e 1

Dacă Șoo nu rata penallyul 
din minutul 8, poate și la Ba
cău consemnam o surpriză. 
Și iar ne mirăm fără rost, de 
parcă n-am observa că cefe
riștii clujeni au o zestre de 
puncte foarte fragilă, de loc 
liniștitoare.

„U* Craiova, după părerea 
mea. nu este încă echipa 
care să poală cișliga In depla
sare alunei cînd vrea
Dacă se Inlimplă, uneori, 
punem lotul pe seama hazar
dului. Și bine facem. Noi nu 
avem in campionat un „Inter' 
sau un Cagliari cu care să 
mergi la sigur, la ciștig, ori
unde ar juca 1

Cam atit. Și 
luăm gindul de 
și să urmărim 
pentru Mexico, 
ne-am obișnuit 
ziem In fața „noutății' 
vechi descoperiri să nu uităm, 
atunci cind analizăm șansele 
tricolorilor noștri Ia 
jara, de... Wembley, 
și Stuttgart.

Să nu uităm, cum 
nicicind, să iubim

Jiul — Petrolul
Dinamo Bacău - C.F.R. 
Politehnica — Steaua 
Rapid - „U" Craiova 
„U" Clui - U.T.A.
Farul — A.S.A.
F.C. Arqes — St. roju 
Dinamo - Crisul

1. RAPID 22 12 5 5 30-20 29
2. U. T. A. 22 13 2 7 34-29 28
3. STEAUA 22 12 3 7 47-26 27
4. „U- CRAIOVA 22 10 6 5 29-25 26
5. DINAMO BUCUREȘTI 22 11 3 8 38-28 25
6. F. C. ARGEȘ 22 9 6 7 38-28 2-1
7. DINAMO BACAU 22 9 6 7 31-32 24
8. JIUL 22 10 3 9 27-27 23
9. PETROLUL 22 8 6 8 24-24 22

10. STEAGUL ROȘU 22 9 4 9 28-31 22
11. „U” CLUJ 22 6 9 7 29-29 21
Î2. FARUL 22 9 3 10 28-30 21
13. CRIȘUL 22 7 3 12 28-38 17
14. C. F. R. 22 6 5 11 17-32 17
15. POLITEHNICA 22 7 2 13 25-29 16
16. A. S. ARMATA 22 3 4 15 14-39 10

viitoare

Steaqul roșu - Politehnica
Farul — F. C. Arqes
C.F.R. - ,,U“ Cluj
,.U" Craiova — Dinamo Buc.
Dinamo Bacău - Crisul 
Steaua — Rapid
Petrolul — U.T.A.
A. S. A. Ta. Mures — Jiul

La sfirșilul săptăminii tre
cute au continuat întrecerile 
din cadrul competiției dotate 
cu „Cupa 1 Mai", la volei și 
handbal. In intilnirilp volei
baliștilor s-au obținut urmă
toarele rezultate : Minerul 
Lupeni — Energia Paroșcni 
2—0: Constructorul Valea Jiu
lui — Paringul Lonea 0—2: 
Jiul II (BAT) — Paringul 
Petroșani 2—0. Echipa Jiul 
II s-a calificat pentru etapa 
următoare a competiției. f,a

dotata cu
1 MAI"

handbal, formația Minerul 
Vulcan a cedat pe propriul 
teren cu 15—23 in favoarea 
echipei Minerul Lupeni. Mai 
bine pregătiți din punct de 
vedere fizic și tehnic, oaspe
ții au ciștigat pe merit o par
tidă in care s-au evidențiat 
Lucian Barbu. Tibcriii Cson- 
los și Ion Necula de la Lti- 
peni, Alexandru Sălăgcan, 
Ladislau Maidic și Ghcorghe 
Kurdul de la Vulcan.

acum să ne 
la campionat 
preparativele 
Și pentru că 
să ne exta- 

unor

l’OI’ICE : Jiul Petrila a cîșligat
CUPA PRIMĂVERII"

în zilele de 15—18 aprilie, 
rouă de popice din Petrila a 
jzduil cca de-a treia ediție 

tradiționalei competiții do- 
ile cu „Cupa primăverii". 
■ au întrecut formațiile aso

ciațiilor sportive' Parinqul Lo- 
nea, Utilajul Petroșani, Mine
rul Dilja, Minerul Aninoasa 
și Minerul Petrila. Printr-o 
comportare superioară celor
lalte partenere de întrecere, 
Jiul Petrila a ciștigat pentru 
a treia oară consecutiv corn- 
politia și, deci, trofeul pus în 
joc. O bună comportare a

avul-o și linăra echipă a mi
nerilor de la Dilja care a o- 
cupat locul III, în urma Uti
lajului Petroșani. Cele mai 
bune rezultate la individual 
le-au obținut Mihai Tortfk și 
loan Burteschi de la Jiul și 
Iosif llaidii de la Parinqul I- 
chipei cjștigătoare i s-a oierii 
o cupă de cristal, iar primilor 
clasați — premii în materia! 
sportiv și diplome din partea 
Consiliului municipal al in
dicatelor.

A. SLABII 
corespondent

SEMNUL MIRĂRII • •
Dornici să se reabiliteze după cele două 

jocuri slabe disputate acasă... la Lonea, 
Știința Petroșani a abordat jocul cu for
mația Minerul Teliuc, pe terenul acesteia, 
cu multă hotărire și dorință de a obține 
un rezultat favorabil. La acestea aveau să 
se adauge și timpul excelent, și terenul 
verde, foarte bun de joc. Această ambian
ță a fost însă umbrită de arbitrajul păr
tinitor al brigăzii bănățene, avindu-l la 
centru pe Ervin Krempil din Timișoara. 
In multe cazuri, arbitrul a acordat gazde
lor decizii favorabile, culminind cu 
lovitura de teatru din minutul 80 
cînd, la un șut al unui 
localnic în Ștefăncscu, acordă 
nejustificat penalti, prin care 
Teliuc a ciștigat partida cu Știința Pe
troșani cu scorul de 1—0.

Jocul a fost in majoritatea timpului e- 
chilibrat. Cu o linie de mijloc formată 
din Alexiuc, Știr și Tismănaru. studenții 
au calmat jocul avîntat al adversarului, 
au plimbat bine mingea, trimițind pase 
utile liniei din față în care Bălăncanu, 
Marcu și lonescu și-au creat bune situa
ții de gol dar nu le-au concretizat. In 
min. 35, Bălăncanu a ratat cea mai mare 
ocazie a meciului, trimițind mingea din 
unghi peste portarul ieșit în întâmpinare,

dar și 
rioadă, 
înalte în careul studenților, dar apărarea 
acestora, în frunte cu Marincan, Izvernari 
și Boto.ș, rezolvă totul.

In repriza a doua, localnicii atacă tot 
mai insistent, dar nu reușesc să înscrie 
decit în min. 80 din lovitura de la 11 
metri relatată. In această parte a meciu
lui, studenții au și ei destule ocazii de 
gol, dar șutul lui Știr trece puțin pe 
lingă poartă, cel al lui lonescu se lovește 
de un apărător, iar Marcu intîrzie și pierde 
o .bună ocazie de a egala. La începutul re
prizei a doua, un apărător il deposedează 
în careu pe Marcu prin oprirea mingii 
cu mina, dar arbitrul nu vrea să vadă. 
In urma unui fault intenționat asupra lui 
Izvernari in min. 75 al partidei, acesta 
este obligat să părăsească terenul acci
dentat. A fost singurul aspect neplăcut 
privind sportivitatea celor două echipe, 
pentru că in rest jocul a întrunit adeziu
nea de fair-play.

Știința Petroșani a utilizat următoarea 
formație: Marincan — Ștcfănescu, Iz
vernari (Vlădâu), Botoș. Varhonik — 
Alexiuc. Știr, Tismănaru — Bălăncanu, 
Marcu, lonescu.

Minqea sulatâ puternic de Libardi se va strecura pe linqă Mihai lonescu în plasă.

la Lonea la tenis de masă
fotbal dintre Pa-

— Constructorul 
dezamăgit pe 
factura tehnică 

jocul slab prac- 
de gazde. Deși 
bun, cele două 
reușit să creeze

Partida <je 
ilngul Lonea 
Hunedoara i-a 
Epeclatori prin 
submediocra și 
iicat mai ales 
terenul a fost 
formalii nu au 
faze autentice de fotbal, pe care 
spectatorul le așteaptă atit de 
mult. In minutul 7, lonenii be
neficiază de o lovitură liberă, 
dar Baky trimite mingea mult 
peste poartă. Hunedorenii con
traatacă periculos poarta apă
rată de Duck, însă nici ei nu 
reușesc să înscrie. în min. 28 și 40 
asistăm la două ocazii de gol 
fcarte bune, dar ratate de îna
intașii de la Construtorul. Pes
te numai 5 minute ratează gaz
dele cea mai mare ocazie de 
qol a lor și prima repriză se 
termină cu un scor alb.

După pauză, hunedorenii sint 
cei care joacă mai bine, 
propie mai des de poarta lone- 
nilor si în minutul 47, după un

se a-

reușit schimb de pase intre Ml- 
titelu și Conțolea, deschid sco
rul. Tot oaspeții au bune oca
zii de a majora scorul în minu
tele 58 și 67, dar Conțolea și 
Mititelu ratează de aproape.

Jocul intră în anonimat, oas
peții par mulțumiți de rezultat, 
iar gazdele resemnate cu înfrin- 
gerea. Aceasta numai pînă în 
minutul 82 cînd Marton, ener
vat de ineficacitatea înaintași
lor, șutează puternic de la 30 m 
și portarul hunedorean nu are 
altceva de făcut decit să scoată 
balonul din plasă. Cu scorul 
de 1—1 se termină o partidă 
de fotbal anostă, al cărei rezul
tai reflectă echilibrul de forte 
de pe teren. Arbitrul I. I’ădu- 
reanu din Deva a condus co
rect un meci în care s-au re
marcat Marlon, Șereș, Bucși de 
la gazde, Enescu, Mititelu 
Conțolea de la oaspeți.

zilele de 18 și 19 apri- 
orașul Deva a găzduit 
județeană a „Voinția- 
la tenis de masă. Au 

participat reprezentanți ai 
asociațiilor sportive din ca
drul cooperativelor meșteșu
gărești din orașele Deva, 
Brad, ©răștie, Hațeg, Lupeni 
și Petroșani. La fete, primele 
trei locuri au fost obținute, 
în ordine, de: Anemari Po- 
pi|an, Doina Petre și Elena 
Jiman, toate de la Voința 
Deva, iar la băieți clasamen
tul primilor trei este urmă
torul : Florea Cornea — Vo
ința Brad, Emil Lazăr — Vo
ința Deva, Alexandru Acs — 
Voința Petroșani.

Andrei GERSTENBREIN 
corespondent

Hațeganii au cedat

în 
lie, 
faza 
dei"

Nicola. POPA
corespondent

Duminică dimineața, în sala 
de sport a I.M.P., am asistat, 
alături de o minusculă și ane
mică galerie studențească, la 
meciul de baschet Știința Petro
șani — Constructorul Arad. Nu 
ne așteptam, e adevărat, ca în
tâlnirea să se ridice la un înalt 
nivel tehnic, să fie presărată 
cu faze eleotrizante. de 
spectaculozitate, dar nici
credeam că vom viziona o par
tidă în care să predomine mo
mentele de relaxare totală, de 
dezarmantă deconectare în tim
pul unui meci pe care nici una 
din echipe, mai ales în prima 
repriză, nu-1 „vedea- dinainte 
ciștigat. Dacă din echipa con
structorilor arădani am remar
cat dăruirea în joc a lui Ko
bat, un jucător fără gabarit 
impresionant care să-l impună 
de la sine dar deosebit de ac
tiv și fin tehnician, din echipa 
profesorului Teodor Szilagyi nu 
s-a detașat nici un component, 
printr-un joc complet, care să-l 
desemneze drept „vedeta* me
ciului. Da, se poate vorbi des
pre spirit de echipă, despre jo
cul colectiv fără „floricele* pres
tat (și, într-un fel, la obiect) 
însă... dacă meciul, cine știe 
cum, era ciștigat, în final, de 
oaspeți nu se putea imputa tu
turor coechipierilor lui Mircea 
Bochiș faptul că nici unul nu 
și-a asumat rolul de animator, 
de „piston" al atacurilor, care 
să conducă echipa la victorie ? 
Am vizionat. în prima repriză, 
un joc cu multe faze confuze, 
cu greșeli de plasament, cu în
târzieri exagerate în relansările 
în atac, cu pătrunderi stered-

meci

țipe, nefanteziste, sub panou, 
în special în partea lui lano- 
șiga (pe parcurs curmat, poate 
și datorită faptului că oaspeții 
au sesizat penuria mijloacelor 
tehnice folosite de gazde), cu 
exasperante aruncări defectuoa
se la coș, de la distanță și se- 
midistanță. Deși au condus a- 
proape în permanență, gazdele 
au permis partenerilor de în
trecere să egaleze, în repetate 
rinduri. cu multă facilitate, 
pauza găsind ambele echipe la 
același număr de

La reluare, dr. 
înlocuit cu Pavel 
jocul se menține 
inițială. Un timp 
de forțe este 
care superioritatea (nu atit de 
evidentă cum s-ar crede) trece 
ușor de partea studenților.

Doar în final, mai precis în 
a doua parte a reprizei secun
de. petroșănenii. în neputința 
de a se desprinde în ciștigă- 
tori, își dezleagă „sacul" arse
nalului de cunoștințe tehnice 
pe care-1 posedă, se concentrea
ză mai mult în fazele de fina
lizare și cîștigă cu scorul de 
70—60 un meci care, da
că ar fi fost tratat de la înce
put cu seriozitatea necesară, nu 
le-ar fi pus probleme deose
bite.

Cele mai multe punote au 
fost înscrise de : Mircea Bochiș 
(25), Traian Boboiceanu (20) și 
Dumitru Ianoșiga (14) pentru 
studenți, de Kobat (19), An- 
drassyi (16) și Erdelly (13) pen
tru Constructorul Arad.

Au arbitrat cu competență i 
Francise March și Adrian Ca- 
raman din Timișoara.

Jocul de duminică al hand
balistelor de la Jiul ne-a obli
gat să punem un mare semn 
al mirării potențialului lor ge
neral de pregătire și de com
portare în meciuri oficiale. De 
ce nc-a obligat la acest lucru 
evoluția de duminică a eleve
lor lui Eugen Bartha este sim
plu de înțeles, mai ales pen
tru cei care au urmărit și in- 
tîlnirea de săptămîna trecută 
dintre Jiu! și Zorile Bistrița. 
Atunci, pe ploaia aceea mărun
tă și pe terenul acela greu, 
handbalistele de la Jiul s-au 
întrecut in greșeli, au fost de
pășite Ia toate compartimentele 
de către tinerele jucătoare din 
Bistrița și au cedat în final 
la o diferență de scor care ne 
scutește de alte comentarii. 
Oaspetele cîștigaseră cu 11—8 
acolo unde se așteptau mai pu
țin. sporindu-și șansele de a e- 
vita retrogradarea.

Duminică. în schimb, jiulis- 
tele au jucat foarte bine, in 
compania uncia dintre cele mai 
valoroase și tenace echipe din 
serie, „U" Cluj, obținînd o vic
torie prețioasă și categorică, cu 
scorul de 13—8. De data aceas
ta, mecanismul formației petro- 
șănene a funcționat ireproșabil, 
extins la maximum de Lia Ba- 
rabaș și reglat cu dexteritate 
de Mia Domșa-Costea. a cărei 
reintrare — necesară și atit de 
mult așteptată — a fost deose
bit de prețioasă. Deși fără an
trenament. Mia și-a 
foarte 
joc. a 
finețe, 
did și 
rea altora. Realizatoarea numă
rul unu a echipei a fost Lia 
Barabaș, care s-a „bătut" cit 
pentru un retur întreg, a știut 
să speculeze toate breșele din 
apărarea destul de bună a clu- 
jencelor. Alături de ea, Maria-

na Ghiță a fost deosebit de 
insistentă, și-a derutat adesea 
adversarele pe semicerc, croind 
culoare de șut colegelor sale. 
Bine au jucat și Mureșan, Bod
nar, lonescu și Măndiță (folo
sită din nou in teren), iar por- 
tărița Mariana Cătuțoiu a apă
rat excelent.

N-am vrea să fim acuzați de , 
lipsă de principialitate, de fap
tul că după întâlnirea Jiul —

Zorile Bistrița am scris critic 
la adresa gazdelor, iar acum 
le lăudăm. Dar nu facem alt
ceva decit să apreciem obiec
tiv fiecare meci. In par
tida cu „U" Cluj handbalistele 
de la Jiul au jucat foarte bine 
și nimeni nu poate tăgădui a- 
cest lucru.

In minutul 5 ele conduc deja 
cu 3—0 (înscrisese Ghiță din 
două lovituri de la 7 metri și 
Barabaș), prefigurind o fru
moasă victorie finală. Oaspe
tele insă nu-și fac probleme. 
Ele ratează prin Soos o lovi
tură de la 7 metri, dar înscriu, 
apoi, tot prin ea, toate cele 
trei goluri ale primei reprize, 
opuse color șase ale gazdelor 
(ultimele trei fiind realizate de 
Barabaș. Ghiță și lonescu). Și, 
pentru că oaspetele rataseră o 
lovitură de la 7 metri, e rîn- 
dul gazdelor să rateze una prin 
Mureșan, Totuși, 6—3 la re
priză.

In partea a doua a meciului 
gazdele aveau să joace la fel

de bine și sâ-.și sporească a- 
vanlajul final la cinci goluri 
diferență. Barabaș. Costea, Io- 
nescu, Mureșan și Nemeș gă
sesc breșe in apărarea adver
să și, cu toată opoziția porlări- 
lei Moroșan — care a aparat 
destul de bine — trimit . de 
șapte ori mingea in plasă, pe 
cind oaspetele nu reușesc acest 
lucru decit de cinci ori. Ele 
„reușesc", in schimb, să mai ■ 
rateze un 7 metri, tot prin 
Soos. să trimită de cîteva ori 
mingea in bară, să obstrucțio- 
neze, dar li se răspunde la 
fel. Ca o caracterizare gene
rală a oaspetelor, putem afir
ma că ele alcătuiesc o echipă 
sobră, atletică, tehnică, o echi
pă sudată care-și justifică lo
cul fruntaș din clasament. Dar 
duminică nu le-a mers jocuL 
Au fost surprinse deseori de 
contraatacurile gazdelor, au ra
tat foarte mult (și două lovi
turi de la 7 metri), au gresii 
cîteva pase decisive, s-au cam 
aglomerat pe semicerc. Să dăm 
și autoarele golurilor : Barabaș 
5. Ghițâ 3 (două din lovi’. iri 
de la 7 metri), lonescu 2, Cos
tea, Mureșan. Nemeș pentru 
Jiul, Soos 3 (unul din 7 metri), 
Mădău 2. Cocis 2 (unul din 7 
metri) și Pârău pentru '’* 
Cluj. A arbitrat foarte bine 
Anton Muntcanu din Reșița. 
Timpul splendid a atras pe te
renul foarte bun un mare nu
măr de spectatori care... ar pu
tea face și galerie echipei fa
vorite, chiar și atunci cînd joa
că bine și ciștigă.

In deschidere s-au întâlnit în
tr-un meci contând pentru di
vizia școlară echipele Școlii 
sportive Petroșani și r Școlii 
sportive Rm. Vflcea. Au învins 
gazdele cu 6—4.

Dumitru GHEONEA

pierdut

puncte ! 3G. 
David este 

Gruber, dar 
în turnura 

și echilibrul 
statornic după

'.■.■.V.7AVMWA

acasă Scrisoare deschisa

Vulcan
Formată din jucători 

echipa Minerul Vulcan 
obișnuit, in ultima vreme 
meciuri bune și cu victori 
dorința de a aplauda o victo
rie a favoriților. numeroși vul- 
căneni s-au dus duminică la 
sladionui din localitate. Cu pă
rere de rău trebuie s-o spunem 
că țiomul lăudat n-a prea dat 
roade. Considerindu-i pe hațe- 
gani victime sigure, gazdele au 
luat jocul in... joacă. Minerul 
Vulcan n-a mai practicat acel 
joc dinamic, cu țesături de 
p.eife și faze palpitante cu care 
ne-a obișnuit. Au atacat, e 
drept, dar sporadic, fără ori- 
eonl, ușurind sarcina apiirării, 
bine pusă la punct a Gluriei 
Hațeg. In asemenea condiții,

golul intîrzie și n-a lipsit mult 
ca hațeganii să se întoarcă cu 
un punct acasă.

După o repriză nulă ca scor 
și spectacol, vulcănenii s-au 
trezit la realitate. Atacă mai 
insistent și reușesc să inscrie 
qolul victoriei în minutul 52 
prin Ștefan Cujereanu. Văzin- 
du-se conduși, oaspeții forțează 
egalarea. dar apărarea echipei 
din Vulcan este la post. De 
fapt apărarea a fost singurul 
compartiment al gazdelor care 
a funcționat in nota obișnuită.

Corect și autoritar arbitrajul 
lui Ostaficiuc din Deva.

La juniori. Minerul Vulcan 
— Gloria Hațeg 3—0.

Tudor MUCLȚA 
corespondent

In fata unei asistente re
cord pentru acest campionat 
de volei, Știința Petroșani s-a 
comportat destul de bine du
minică dimineața în compa
nia unei adversare valoroase 
— Electra București. Puțin a 
lipsit ca prețioasele puncte pu
se in ioc să revină formației 
aazdă. Timp de două ore am 
asistat la un ioc echilibrat care 
a satisfăcut pe deplin publicul 
prezent in sală. Deși domina
rea a aparținut pe rind am
belor echipe. în cele din ur
mă victoria a revenit forma
ției care a demonstrat u nlus 
de luciditate in momentele de
cisive ale setului V. Si aceasta 
a fost formația bucuresteană.

Jocul debutează cu faze ra
pide, presărate cu numeroase 
subtilități tactice. Timp de o- 
proape 10 minute, asistăm nu
mai la schimbări de servicii. 
Cu Stoica in vervă deosebită 
si Comarnitchi in „mină", ata
cul gazdelor perforează cu

precizie defensiva oaspeților. 
Lipsa calmului în momentele 
cheie, si o qravâ eroare de ar
bitrai frustrează formația din 
Petroșani de cîstiqarea setu-

VOLEI
lui. Astfel, Electra cîștiqă cu 
15-13. Al doilea set este tot 
atit de echilibrat si este cîști- 
qat de Știința Petroșani cu 
15-12. Un moment de relaxa
re al localnicilor și oaspeții 
se detașează ciștiqind setul 
următor cu 15-6. Introducerea 
în teren a lui Filipas și Pă- 
nescu, precum și revenirea lui

Milrică, Schiopu și Hebel con
tribuie la eqalarea situației 
Ia seturi și rezultat 2—2.

Ultima parte a intîlnirii are 
o desfășurare dramatică. Oas
peții conduc cu 8-1, sint e- 
aalati și apoi conduși cu 9-8. 
Studenții muncesc enorm pen
tru fiecare minae. In final ei 
comit însă cîteva qrave erori 
și pierd setul cu 15-12 și cu 
aceasta partida cu 3-2. Așa 
s-a încheiat unul dintre cele 
mai interesante meciuri de 
volei disputate anul acesta la 
Petroșani. Deși qazdele au 
iucat mult mai aproape de 
valoarea lor, pierderea și a 
acestei partide face inevitabilă 
retroqradarea echipei din di
vizia B.

Acest penultim ioc pe teren 
propriu al studenților petro- 
săneni a fost condus de arbi
trii Ion Nicoară din Arad și 
Călin Bucur din Craiova.

Nicolae LOBONȚ

Către conducerea A.S. Jiul Petroșani
In cele trei etape din re

turul campionatului diviziei 
B de handbal, noi componen
ta echipei Știința Petroșani, 
am avut comportări necon- 
cludcnte și am pierdut toate 
cele trei partide, dintre care 
două in deplasare, 
cind fiecare vrem să 
bilizăm, să prestăm 
mai bune și să olerim vic
torii acelora care ne însoțesc 
duminică de duminică 
stadion, care se bucură 
suferă o dată cu noi, 
ajuns in situația de a 
mai av

Acum, 
ne mo- 

jocuri

la 
sau 
am 
nu 

ea unde face antrena
mente și unde susține jocu
rile oficiale. Slntem conști
ent i că trebuie să avem te
renul nostru, dar o bază spor
tivă nu se poate face cil ai 
bate din palme. Pină acum

am jucat pe terenul de Ia 
stadionul Jiul, la amenajarea 
căruia ne-am adus în anii' 
trecufi și unii dintre noi o 
parte de contribuție, insă 
conducerea A. S. Jiul nu ne 
mai permite să evoluăm pe 
acest teren pe motivul că 
slinjenim activitatea de tenis 
de clmp care, după cile știm, 
nu se prea vede. Deoarece 
acest teren va fi încă iolosil 
și pentru handbal — Jiul are 
echipă feminină în divizia B 
—, deoarece pe el joacă și 
formația școlii sportive din 
localitate, credem că ni s-ar 
putea permite și nouă să ne 
desfășurăm pregătirea și me
ciurile pe el, uvind grijă să 
nu-1 degradăm, să nu ne 
suprapunem cu antrenamen
tele tenismanilor, care mai

au la dispoziție un teren Lot 
la stadionul Jiul, dar ei nu 
activează in nici o competiție 
oficială. Mai menționăm că 
A. S. Știința a oferit sala sa 
de sport echipei de fotbal 
Jiul pentru pregătirile pre- 
competiționale din această 
iarnă fără a pune condiții.

Cerem sprijinul conducerii 
A. S. Jiul și al altor organe 
să ne înlesnească antrena
mentele șl meciurile de 
campionat pe terenul de la 
stadionul Jiul, unde să ne 
putem continua activitatea, 
pentru a nu priva pe nume
roșii iubitori ai handbalului 
din municipiu de prezenta 
noastră in divizia B.

în numele echipei de handbal 
Știința Petroșani, 

prof. Nicolae BARABAȘ
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Succesele socialismului TIMPUL IMPUNE
în România,

confirmare a justeții
ideilor lui Lenin

4- Urmare din pag. 1

B’entru comuniștii români, 
pentru clasa muncitoare și cei
lalți oameni ai muncii, sărbă
torirea centenarului nașterii lui 
l enin prilejuiește o retrospec
tivă a luptelor care au dus la 
eliberarea socială și națională 
a patriei, a bogatelor realizări 
dobindite în edificarea socialis
mului sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

Aeționind in spiritul marxism- 
Ji-ninismului, claborîndu-și linia 
politică, tactica și formele de 
activitate potrivit cerințelor o- 
biective și particularităților dez
voltării țării in fiecare etapă, 
(Partidul Comunist Român a 
condus cu succes clasa munci
toare, întregul popor in înfăp
tuirea revoluției și construcției 
socialiste. In ultimul pătrar de 
veac. România a parcurs o în
treagă epocă istorică : socialis
mul a învins pe deplin la o- 
rașe si sate, țara noastră pă
șind astăzi pe culca făuririi 
societății socialiste multilateral 
■dezvoltate, corespunzător pro
gramului stabilit de Congresul 
a) X-lca al Partidului Comu
nist Român.

Economia națională a Româ
niei. așezată pe temeliile socia
lismului, a cunoscut o puter
nică dez\oltarc. indisolubil le
gată de înfăptuirea politicii le
niniste de industrializare socia
listă. Roadele acestei politici 
se concretizează in faptul că 
România dispune astăzi de o 
economie in plin avint. in care 
industria a devenit ramura ho- 
tăritoare, dind mai mult de 60 
la sută din produsul social glo
bal. Producția industriei româ
nești este de peste 15 ori mai 
marc decît în anul 1938 ; in ul
timele cincinale ritmul de creș
tere a producției industriale a 
rost de peste 13 la sută in me
die anual.

Una din marile realizări âle 
poporului român este coopera- 
11vizarea agriculturii, transfor
marea socialistă a satului, care 
n fost înfăptuită potrivit con
dițiilor concrete ale țării noas
tre și a dus la creșterea con
tinuă a producției agricole ve
getale și animale. Partidul nos
tru pornește de la concepția că 
transformarea relațiilor de pro
ducție la sate reprezintă abia 
începutul operei de făurire a 
unei agriculturi socialiste puter
nice. moderne. Valorificarea su
periorității orinduirii socialiste 
în agricultură impune eforturi 
materiale și financiare susținu
te pentru făurirea unei agricul
turi intensive cu o înaltă pro
ductivitate socială. Dind expre
sie preocupărilor noastre in a- 
ceste direcții, o recentă ple
nară a Comitetului Central al 
partidului a elaborat programe 
naționale de perspectivă pen
tru dezvoltarea zootehniei și 
sporirea producției animaliere 
și pentru gospodărirea rațională 
a resurselor de apă, extinderea 
irigațiilor, combaterea eroziunii 
solului — domenii dintre cele 
mai importante pentru progre
sul agriculturii noastre socia
liste.

O puternică înflorire au cunos
cut în acești ani invățămîntul, 
știința, artele, cultura, fără de 
care nu se poate concepe o so
cietate modernă avansată.

Mobilizind eforturile poporu
lui pentru creșterea în ritm sus
ținut a economiei, noi pornim 
de la concepția leninistă că tot 
ceea ce se făurește este desti
nat omului eliberat de exploa
tare, bunăstării și fericirii sale. 
Dinamismul economiei a asigu
rat ridicarea continuă a veni
tului național, care depășea în 
1969 de 5,6 ori nivelul ante
belic : pe această bază s-au în
făptuit sistematic măsuri pen
tru creșterea nivelului de trai 
material și cultural al poporu
lui. In ultimii ani a fost îm
bunătățit sistemul de salariza
re pentru toate categoriile de 
salariați. îndeosebi pentru cei 
eu salarii mici. Au fost efec
tuate importante creșteri ale 
pensiilor s-a introdus un sis
tem de pensionare și s-au ri
dicat pensiile pentru țăranii co
operatori. Se înfăptuiește un 
amplu program de construcții 
de locuințe, au sporit cheltuie
lile statului pentru dezvoltarea 
Invățămîntului, culturii, științei 
pentru ocrotirea sănătății oame
nilor muncii.

In prezent. întregul popor ro
mân îsi consacră eforturile în
cheierii cu succes a ultimului 
an al actualului plan cincinal, 
punind temelii trainice trecerii 
la realizarea programului adop
tat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român. Pe 
baza Directivelor Congresului se 
află în proces de elaborare pla
nul cincinal pe perioada 1971-r 
1975, care va marca o nouă și 
importantă etapă în făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în lichidarea deca
lajului dintre țara noastră și 
țările cu o economie dezvol
tată. in ridicarea societății noas
tre pe noi trepte de civilizație 
ți creșterea nivelului de trai 
el poporului.

O dată cu progresul susținut 
el economici, partidul nostru 
dă o mare atenție dezvoltării 
societății pe toate planurile, 
perfecționării noilor relații de

producție, înfăptuirii neabătute 
a principiilor fundamentale ale 
socialismului în toate compar
timentele vieții sociale. Intre 
preocupările partidului, la loc 
de frunte se situează dezvol
tarea democrației socialiste, 
crearea unor astfel de condiții 
incit orînduirca noastră să pu
nă din plin in valoare virtu
țile creatoare ale întregului po
por, să permită afirmarea largă 
a personalității umane pe tă- 
rîmul activității materiale, so- 
cial-politicc, spirituale. Pe a- 
ceastă linie, partidul nostru, 
înfăptuind consecvent centralis
mul democratic — ale cărui ce
rințe concrete se modifică ne
contenit — o promovat in ulti
mii ani un ansamblu de mă
suri care, o dată cu întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunde
rii in îndeplinirea programu
lui de dezvoltare a societății, 
conduc la creșterea atribuțiilor 
organelor locale de partid, de 
stat, economice, social-cultura- 
le, la creșterea mobilității func
ționale și a inițiativei între
prinderilor și instituțiilor, cre
ează noi condiții pentru parti
ciparea permanentă, nemijlocită 
a maselor la conducerea țării. 
Dăm, de asemenea, o atenție 
deosebită înfăptuirii consecven
te a principiilor eticii și echi
tății sociale, ale umanismului 
socialist, făuririi omului nou, 
înaintat, al societății socialiste.’ 
Partidul nostru dezvoltă pe 
larg activitatea de educare a 
întregului popor in spiritul 
ideilor marxism-leninismului. al 
concepției dialectice materialis
te, călirii politico-ideologice a 
comuniștilor, a cadrelor sale. 
In același timp, pornind de la 
faptul că orînduir.ea noastră în
corporează tot ceea ce a rea
lizat mai valoros gindirea u- 
mană in domeniul științei, cul
turii, creației artistice, acor
dăm o grijă deosebită lărgirii 
orizontului cultural al oameni
lor muncii, însușirii ouceriri- 
lor revoluției științifico-tehnice 
contemporane.

Transformările social-econo- 
mice și politice care au înnoit 
profund întreaga societate asi
gură o trăinicie de neînvins 
orinduirii noastre socialiste. In 
procesul revoluției, al dezvol
tării societății socialiste s-a a- 
firmat tot mai activ rolul ho- 
tăritor al clasei muncitoare, for
ța socială conducătoare a ță
rii, promotoarea cea mai con
secventă a progresului social, 
s-a ridicat pe trepte superioare 
alianța muncitorească-țărăneas- 
că, adevărată coloană vertebra
lă a unității societății, a spo
rit aportul intelectualității la 
dezvoltarea economiei, științei, 
invățămîntului, creației spiritua
le. la îmbogățirea patrimoniu
lui cultural al poporului. Ast
fel s-a închegat și se consoli
dează unitatea de nezdruncinat 
a întregului popor în jurul 
partidului comunist, unitate ca
re exprimă adeziunea deplină 
a poporului român la idealu
rile socialismului, hotărirea sa 
neclintită de a asigura edifica
rea comunismului în patria 
noastră.

înfăptuirea orinduirii socialis
te. lichidarea exploatării omu
lui de către om asigură în
florirea multilaterală a națiu
nii, punerea în valoare a tutu
ror potențelor sale creatoare. 
Practica social-istorică demon
strează că națiunea socialistă 
este o puternică forță motrice 
a dezvoltării, că ea îndeplineș
te un imens rol progresist In 
întreaga epocă de construire a 
socialismului și a comunismu
lui. In acest spirit, partidul 
nostru comunist, născut din 
rindurile clasei muncitoare, ale 
poporului român, consideră că 
slujirea intereselor națiunii 
noastre socialiste, ridicarea ni
velului său de dezvoltare mate
rială și spirituală constituie' o 
cerință supremă a întregii sale 
activități. In același timp, parti
dul nostru manifestă o grijă 
neslăbită pentru dezvoltarea co
laborării internaționaliste cu 
celelalte țări socialiste, cu toa
te partidele comuniste și mun
citorești. In aceasta î.și află în
truchiparea concepția noastră 
despre unitatea organică. în- 
tr-un tot dialectic, a interese
lor naționale și a celor inter
naționale, convingerea noastră 
că îmbinarea lor armonioasă 
este chezășia dezvoltării și în
floririi fiecărei națiuni și. prin 
aceasta, a întăririi sistemului 
socialist în ansamblu.

Pe teritoriul țării noastre, a- 
lături de poporul român trăiesc 
și muncesc împreună de secole 
maghiari, germani, sirbi și alte 
naționalități conlocuitoare, care 
reprezintă circa 12 la sută din 
populația țării. Pornind de la 
teza marxist-leninistă că nu 
poate fi liber un popor care 
asuprește alte popoare, parti
dul nostru comunist a dat cea 
mai mare atenție soluționării 
problemei naționale. In proce
sul revoluției și construcției so
cialiste s-au înfăptuit deplina 
egalitate in drepturi și frăția 
indestructibilă intre poporul ro
mân .și naționalitățile conlocui
toare, a fost rezolvată proble
ma națională.

Realizările obținute de po
porul român, chipul nou al Ro

mâniei socialiste sini rodul lup
tei sale pline de abnegație, al 
muncii sale creatoare, desfășu
rate sub conducerea Partidului 
Comunist Român, Partidul nos
tru care numără astăzi două 
milioane de membri, din rin
durile clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, se afir
mă ca forța politică de condu
cere a întregii societăți. Poli
tica sa marxist-leninistă, ideo
logia sa, unesc și călăuzesc 
spre aceleași țeluri toți oame
nii muncii, națiunea noastră 
socialistă. Desigur, înaintarea 
pe această cale n-a fost sim
plă Și nici ușoară. Am avut de 
înfruntat o seamă de greutăți 
și lipsuri, unele inerente unei 
opere atit de profunde cum 
este transformarea revoluționa
ră a societății pe baze socia
liste, altele determinate de gre
șeli săvirșite în conducerea noii 
societăți. Dar meritul Partidu
lui Comunist Român este că a 
știut să găsească soluții proble
melor ridicate de viață, să în- 
fringă greutățile și să mobili
zeze eforturile întregului popor 
pentru depășirea lor, asigurînd 
înaintarea neabătută a țării spre 
socialism.

Experiența țării noastre de
monstrează incă o dată că parti
dul comunist își poate îndeplini 
rolul de forță politică de avan
gardă numai dacă se leagă prin 
mii de fire de clasa muncitoa
re, de poporul din rindurile că
ruia s-a născut, dacă slujește cu 
fidelitate și abnegație intereselor 
poporului, cauzei socialismului. 
Cu cit partidul exprimă mai 
bine cerințele progresului so
cial. interesele maselor munci
toare, cu cit rezolvă mai bine 
problemele luptei revoluționare, 
cu atit devin mai trainice le
găturile sale cu masele, crește 
Încrederea poporului în partid, 
sporește contribuția sa la cau
za generală a socialismului și 
comunismului. In felul acesta, 
partidul comuniștilor îmbină în 
activitatea sa cerințele patrio
tismului și internaționalismului, 
iși îndeplinește atit răspunde
rile ce-i revin față de clasa 
muncitoare, de propriul popor, 
cit și îndatoririle internaționale 
— pentru că sarcinile sale sînt 
concomitent naționale și inter
naționale, pentru că victoriile 
obținute pe plan național con
stituie Împreună cuceriri ale 
clasei muncitoare pe plan in
ternațional.

★
Leninismul își găsește astăzi 

o vie întruchipare în realiză
rile remarcabile ale popoarelor 
țărilor socialiste, In dezvoltarea 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale — cea mai 
importantă forță politică a con
temporaneității, în influența 
crescîndă pe care o exercită In 
rindurile unor largi categorii 
sociale din întreaga lume.

Caracteristica fundamentală a 
epocii actuale este creșterea 
forțelor revoluționare, progre
siste — care determină într-o 
măsură tot mai mare cursul 
evenimentelor internaționale, 
lupta împotriva politicii agresi
ve a imperialismului, pentru ft- 
părarea păcii mondiale — acu
mularea unor noi factori obiec
tivi pentru obținerea de suc
cese și mai mari în lupta de 
eliberare 6ocială și națională a 
popoarelor.

In aceste condiții, o impor
tanță deosebită o dobîndește 
unitatea partidelor comuniste șl 
muncitorești, a țărilor socialis
te, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste. Desigur, după cum 
se știe, în cadrul mișcării noas
tre există deosebiri de păreri, 
divergențe care afectează aceas
tă unitate. Partidul Comunist 
Român pornește de la convin
gerea că interesele comune, 
ideologia marxist-leninistă. uni
tatea de țeluri, tot ce unește 
partidele comuniste, țările so
cialiste sînt mai puternice decît 
divergențele. De aceea, este ne
cesară intensificarea eforturilor 
pentru depășirea actualei situa
ții pe care o socotim tempora
ră. pentru învingerea dificultă
ților prin care trece mișcarea 
comunistă și muncitorească in
ternațională, normalizarea rela
țiilor din sistemul mondial so
cialist, refacerea și întărirea 
unității țărilor socialiste pe ba
za marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar. 
Sînlem profund convinși că sin
gura cale de oreare a condi
țiilor pentru realizarea acestor 
obiective este aceea a discu
țiilor tovărășești, abordarea de 
pe poziții marxist-leniniste a 
deosebirilor de vederi și diver
gențelor și rezolvarea lor po
trivit normelor de relații între 
partidele comuniste și munci
torești, pornind de la interesele 
propriilor popoare, ale clasei 
muncitoare, ale mișcării comu
niste internaționale și cauzei 
socialismului în lume.

Afirmîndu-se ca un detașa
ment activ al mișcării comu
niste internaționale. Partidul 
Comunist Român dezvoltă rela
ții largi cu toate partidele co
muniste și muncitorești frățești, 
cu celelalte detașamente ale 
clasei muncitoare din alte țări, 
cu forțele antiimperialiste de 
pretutindeni.

In • centru] politicii sule ex-

Republica Socialistă Ro
și tucază prietenia și a- 
trainică cu toate țările

terne, 
mânia 
Hanța 
socialiste. Partidul nostru dă o 
mare importanță colaborării și 
cooperării cu celelalte țări so
cialiste, ceea ce exprimă o ne
cesitate obiectivă, rezultată din 
orinduirea socială comună, din 
idealurile și țelurile comune. 
Sensul fundamental al acestei 
colaborări și cooperări il con
stituie dezvoltarea fiecărei țări 
socialiste în parte, progresul ei 
multilateral .și, in acest fel, în
tărirea sistemului socialist mon
dial. a pozițiilor și influenței 
socialismului in lume. In acest 
spirit. România promovează ac
tiv cooperarea economică cu ță
rile participante la activitatea 
Consiliului de Ajutor Econonnc 
Reciproc, precum și cu toație 
celelalte țări socialiste. Pornind 
de la ideca că atita vreme cit 
există imperialismul se menți
ne și pericolul unor războaie 
agresive, partidul și guvernul 
nostru acordă întreaga atenție 
întăririi capacității de apărare 
a țării, conducerii, înzestrării 
și pregătirii de luptă a forțe
lor armate ale Republicii So
cialiste România. Țara noastră 
dezvoltă relațiile de colaborare 
pe plan militar cu țările care 
fac parte din Tratatul de la 
Varșovia, al cărui membru este, 
lărgește colaborarea cu arma
tele tuturor țărilor socialiste, 
fiind gata oricînd să-și aducă 
contribuția la salvgardarea in
tereselor socialismului și păcii 
împotriva oricărui agresor im
perialist.

In același timp, România dez
voltă relații multilaterale cu 
țări avînd altă orînduire social- 
economică. Ea situează consec
vent la temelia tuturor relații
lor sale externe respectarea su
veranității și independenței na
ționale, egalității in drepturi, 
avantajului reciproc și neames
tecului în treburile interne, 
principii care găsesc o adeziu
ne crescîndă pe arena mon
dială. .

Ca -țară europeană, România 
militează activ, alături de ce
lelalte țări socialiste, pentru 
realizarea securității europene, 
pentru o conferință a stalelo'j- 
europene care poate aduce" 6 
contribuție reală la atingerea 
acestui important obiectiv pen
tru pacea continentului nostru 
și a lumii.

Manifestindu-și îngrijorarea 
față de continuarea războiului , 
din Vietnam, de pericolul pe 
care intervenția americană îl 
reprezintă pentru extinderea 
conflictelor militare in Indo
china. guvernul și poporul ro
mân cer încetarea agresiunii 
Statelor Unite în Vietnam, re
tragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud, astfel ca po
porul vietnamez să fie lăsat 
să-și rezolve singur problemele. 
Dind expresie sentimentelor in
ternaționaliste ale poporului 
nostru, România a acordat și 
acordă întregul său sprijin ma
terial și morabpolitic poporu
lui frate vietnamez, cauzei sale 
drepte.

Urmărind cu atenție evoluția 
evenimentelor din Orientul A- 
propiat, țara noastră Iși expri
mă Îngrijorarea față de men
ținerea încordării, de intensifi
carea conflictelor și ciocnirilor 
militare. România consideră că 
pentru asigurarea păcii în a- 
ceastă zonă a lumii este nece
sară retragerea nelntîrziată a 
trupelor israeliene din teritori
ile ocupate, asigurarea integri
tății granițelor și securității tu
turor statelor din regiune, re
zolvarea problemei refugiaților . 
palestinieni, ținind seama de 
interesele lor naționale potri
vit Rezoluției Consiliului de 
Securitate din 1967.

Partidul Comunist Român și 
guvernul român acționează în 
vederea înfăptuirii unor pro
grese concrete pe calea dezar
mării, Îndeosebi a celei nuclea
re, cu convingerea că aceasta 
ar avea o mare însemnătate 
pentru însănătoșirea climatului 
internațional, promovarea cau
zei păcii și securității interna
ționale.

Sărbătorind
Vladimir Ilioi Lenin, omagiul 
cel mai înalt pe care comu
niștii români. întregul nostru 
popor îl aduc memoriei sale 
este mobilizarea eforturilor crea
toare ale tuturor celor ce mun
cesc pentru dezvoltarea social- 
economică a patriei noastre so
cialiste. pentru ridicarea nive
lului de civilizație materială 
și spirituală al poporului, este 
dezvoltarea continuă a priete
niei și solidarității internațio- 

. nalisle cu celelalte țări socia
liste. cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele 
revoluționare, antiimperialiste 
și democratice ale epocii noas
tre, în interesul cauzei socia
lismului și păcii în lume.

In încheiere, doresc să adre
sez cu acest prilej cititorilor' 
ziarului „Pravda", comuniștilor, 
tuturor oamenilor sovietici, cal
de urări de progres și prospe
ritate, succese tot mai mari în 
opera de edificare a comunis
mului, in lupta pentru triumful 
ideilor socialismului, păcii și 
prieteniei intre popoare, cărora 
Lenin lc-a închinat cu dăruire 
întreaga sa viață.

cenlenarul Iui

I
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Posesorii dc autoturisme se 
urca la volan și pleacă să 
vadă locuri mai Inimoase.

In cartierul Aeroport, strada 
lndependenjei este model de 
curăfenie și frumos ; coltul 
Ierbii a crescut bine, arborii 
și arbuștii II dau un aspect 
plăcui, dar reciplent/l răstur
nați șl birt iile împrăștiate il 
contrastează vizibil. In jurul 
unor blocuri c mult loc pentru 
mai bine, dar locatarii lor 
nu se prea sinchisesc. Nici 
un om la muncă; nici pe 
strada Unirii, nici pe 1 Iunie. 
Numai la capătul străzii Vi
itorului — zumzet de muncă. 
Din blocurile 38—40, cu cile 
20 de apartamente, au ieșit 
să-și înfrumusețeze zonele 
din lata blocurilor doar cile 
4—5 oameni. Notăm cileva 
nume: Titus Peștenaru, Con
stantin Mizilu, loan Mede- 
șan, Constantin Condras- 
chi. Ion Băllcanu, Du
mitru Curcă, Ludovic Barloși, 
Costică Iliescu, Dumitru Ne
gru, Luca lonașcu, Vasile 
Rusan. Nu înlîlnim pe ni
meni dc la Consiliul popular 
municipal care să-i angreneze 
pe oameni la muncă. nici 
măcar un deputat. Stăm de 
vorbă cu doi responsabili de 
comitete de bloc. Din cuvin
tele lor se degajă optimism, 
interes pentru a-și face mai 
irumos blocul, cartierul, dar 
in același timp sini nemulțu
miți de atitudinea unora care 
privesc de pe geam sau dc 
la balcon, dar nu coboară să 
dea o mină de ajutor.

Ajungem la Vulcan, oraș 
ce capătă altitudine cu liecare

zi. Nu Inlllnim •. rodnicia 
aceea cardclerlstlcă locuitori
lor acestui centru minier. 
Pină la un punct, strada Re
publicii e rurală, inundată de 
lumină și verdeață, apoi, In 
jos, spre restaurantul „Straja", 
nu mai seamănă cu ea; e 
plină dc pietre și hlrtii, arc 
un aspect cenușiu, intre că
minele constructorilor și mi
nei, un spafiu apreciabil, de
partajat in aici și zone, e 
plin de mormane de păminl, 
zgură roșie, pietre In dezor
dine. Nu lucrează nimeni. 
Intrăm in căminul minei. In 
sala de jocuri distractive, la 
o masă, un cvartet de tineri 
joacă cărți. Da joacă, nu ci

tesc. Dincolo, în sala tele
vizorului, vreo 15 persoane 
urmăresc programul, iese un 
tinăr. Riscăm o întrebare:

- Dv. de ce nu ieșiti Iu 
muncă patriotică să vă ame
najați parcul ăsta din lafa 
căminului ?

— N-avem noi nevoie de 
muncă patriotică — răspunde 
ajutorul miner Gheorghe 
Cosovanu. Sini al fii plătit 1 
pentru asta.

In concepția acestui tinăr, 
și nu numai a lui, noțiunea 
de muncă patriotică e neclară.

Mare concentrare de forte 
pe B-dul Victoriei, în zona 
blocurilor G 3, F 8. E 3. C 22. 
In Irunle cu deputata Florica

Drob, loarte multi locuilo'i 
lucrează de zor. Sapă zonele 
din lafa blocurilor, pregătesc 
gropi peni ni arbori șl arbuști, 
< urată aicea de reziduulI me
najere. Constantin Cornea. 
Paul Gali, Ion Pădurașcu, 
Voicu lebădă, Elena Amara- 
del sini ciliva dintre cel 
care se întrec in această ac
țiune de muncă obștească. 
Vizavi, la blocul Dă. mai 
multe lemei și copii.

— Lucrăm noi, temelie - 
ne spune Nicullna Dânăilă — 
bărbafii au lost la sul. Da' 
facem treabă faină

l.e-am notat și pe Doinita 
Necula, 7.enovio Topală, Maria 
Calotă, Silvia Bogdan, alături 
de care lucrau foarte mul/i 
copii, și pe Vasile Sava din 
blocul D 3, din inițiativa că
ruia blocul a primii o haină 
curată, elegantă. Dintre toate 
școlile orașului, doar la nr. 
■I sc lucra, scoală care are. 
dc lapl, și aspectul cel mai 
plăcut. însoțiți dc cadrele 
didactice Florin lonașcu, Va
lentin Reman. I.eoni in Gumau. 
Petru Drăgliicl, aproape 70 
(ie elevi făceau toaleta zone
lor verzi șl a aleilor din fata 
școlii

Si la Lupeni, in cartiercde 
..Bruia" și „Viscoza", la Pe- 
Irila. în cartierul „8 Martie’ 
s-a muncii duminică la înfru
musețarea blocurilor, străzi
lor. cartierelor. Dar acțiunea 
nu a reunit suficiente forte, 
după cum ar fi trebuii, mai 
ales că timpul, așa de Irumos. 
invita și el la lucru. O mare 
parte dintre locatari nu vor 
să înțeleagă rostul și elicienfa 
unor asemenea activități ob
ștești.

GRADAȚIILE
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salariatului ținindu-se seama 
de :
• experiența in muncă;
• capacitatea profesională în 

funcția îndeplinită;
® spirit de inițiativă, opera

tivitate in muncă și calitatea 
lucrărilor efectuate;
• conștiinciozitatea în reali

zarea sarcinilor de muncă;
® contribuția la îmbunătă

țirea activității colectivului din 
care face parte;

© disciplina în muncă și res
pectarea N.T.S.;

@ comportarea și rezultatele 
obținute in muncă.

Condiționarea in acest mod 
a obținerii unei gradații supe
rioare și, implicit, a unei re
munerări mai mari, va faCe ca 
în activitatea sa, întregul per
sonal tehnic-economic și admi
nistrativ să tindă spre obține
rea unor calificative bune și 
foarte bune.

Ca și în cazul treptelor de 
salarizare pentru muncitori, tre
cerea de la o gradație la alta 
la personalul TA se face con
secutiv, adică fără salturi. Pen
tru obținerea primei gradații 
este necesară o vechime mi
nimă de doi ani în funcția 
respectivă, iar pentru obținerea 
gradației a II-a. pină la grada
ția ultimă inclusiv este nece
sară. pentru fiecare gradație in 
parte. împlinirea unei vechimi

minime de 3 ani de la obține
rea gradației anterioare. De- a- 
semenea. obținerea gradației 
este condiționată de calificati
vul primit la sfîrștiul anului in 
care sens reglementările in vi- 
go'are prevăd că gradațiile se 
pot acorda numai cadrelor ce 
au obținut calificativul „foarte 
bun" sau „bun" in cei de-al 
doilea an pentru gradația I și 
in anul II și III pentru restul 
gradațiilor, iar angajații care 
au calificativul .satisfăcător” 
sau „slab” nu pot obține gra
dații in anul următor.

Sînt intrutotul justificate pre
vederile cuprinse în reglemen
tările privind acordarea califi
cativelor anuale, conform căro
ra acei salariați care au avut 
diminuări de salarii pentru ne- 
îndeplinirea obligațiilor de ser
viciu sau au absentat nemo
tivat nu pot primi calificativul 
„foarte bun", iar cei care au a- 
vut diminuări pentru abateri 
N.T.S. ori au absentat nemo
tivat sau au mai mult de două 
diminuări de salariu pentru ne- 
îndeplinirea obligațiilor, indife
rent de orice cauză, nu pot 
primi nici calificativul ,.bun“. 
Aceste prevederi vor conduce 
la diferențierea retribuției ace
lora care se achită permanent, 
în mod conștiincios de îndepli
nirea sarcinilor individuale ce 
le revin la locul de muncă.

Gradația acordată unui anga
jat constituie Un drept cîștigat

al acestuia atita timp cît ocu
pă in aceeași unitate sau prin 
transfer, în interesul serviciu
lui, funcția la care i s-a acor
dat gradația. In caz de abateri 
disciplinare, absențe nemotiva
te ele., conducerea întreprin
derii (exploatării) poate hotărî 
retragerea uneia sau mai mul
tor gradații pentru luna respec
tivă.
• Pentru cei certați cu disci
plina muncii, care părăsesc u- 
nitatea prin demisie, reglemen
tările noului sistem de salari
zare prevăd că aceștia. în ca
zul în care se angajează la o 
nouă unitate, vor putea fi înca
drați la nivel de bază pe timp 
de minim un an pierzînd pe 
acest interval gradațiile cîști- 
gatc.

Ca instrument principal de 
diferențiere a salariilor tarifa
re. sistemul gradațiilor consti
tuie pentru personalul tehnic- 
adminislrativ un îndemn pen
tru a munci în așa fel încit in 
complexul activității sale să ob
țină întotdeauna rezultate sur 
perioare. Fiecare angajat va 
trebui să valorifice cit mai bi
ne cunoștințele profesionale și 
capacitatea creatoare, să con
tribuie operativ la rezolvarea 
sarcinilor, să îmbunătățească 
activitatea colectivului din care 
face parte și să caute ca roa
dele muncii sale să ocupe un 
loc cît mai înalt în dezvol
tarea societății noastre socia
liste.

MARȚI 21 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii.

18,30 Anchetă economică.

18,55 Anunțuri — publicitate.

19.00 Telejurnalul de seară.

19.20 La ^olan — emisiune 
pentru conducătorii auto.

19,35 Ce știm și ce nu știm 
despre om ?

20,00 Reflector.

20.10 Seară dc teatru TV. 
„Torente" de Al. Stein.

22.20 Teleglob: Japonia. Me
galopolis.

22,45 Medalion Dinu Lipatti 
(Interviziune).

23.10 închiderea emisiunii.

Răspundem
cititorilor

4 Viorica Popdan, Petro
șani. Sectorul de gospodărie 
al I.G.C. Petroșani produce, 
în serele sale, răsaduri și 
material floricol pentru înfru
musețarea balcoanelor pe care 
le valorifică prin magazinul 
din strada Republicii nr. 54 
Petroșani.

4 loan Hozu, Vulcan. Con
form avizului Ministerului 
Muncii nr. 13 355 din 27 ia
nuarie 1969, pensionarii de 
invaliditate de gradul III re
încadrați în muncă, primesc 
pe lingă salariu, și pensia în 
Întregime, fără ca acestea 
Împreună să poată depăși sa
lariul tarifar la nivel de bază 
stabilit în cadrul noului sistem 
de salarizare pentru funcția 
avută la data pensionării.

4 Gheorghe Banciu, Paro- 
șeni. Conducerea Oficiului de 
poștă și telecomunicații Pe
troșani ne-a informat că, 
avînd la activul său repetate 
abateri de la Îndatoririle de 
serviciu, șeful oficiului P. T. 
Paroșeni a fost destituit din 
funcție.

4 Panlelie Mandea, Vul
can. Conducerea Întreprinderii 
de‘ exploatări miniere Deva, 
în scrisoarea sa de răspuns, 
ne arată că începînd cu 1 a- 
prilie a.c. ați fost încadrat la 
Secția sa din Valea Jiului pe 
funcția de tehnician geolog.

4 Hie Popescu, Petroșani. 
Adresatl-vă organelor .de mi
liție.

Clemența perpetuează deficiențele
PE MARGINEA ARTICOLULUI „CINE STĂ DE STRAJĂ BUNEI DESERVIRI LX 

„STRAJA" VULCAN?"
„Straja" e just, ba mai mult, 
știu bine acest lucru. Este o 
unitate grea, avem acolo cîjiva 
lucrători foarte indisciplînati 
(în frunte cu gestionarul Picio
rea n.n.), dar vom lua măsuri 
drastice împotriva lor și în pri
mul rînd a gestionarului.

Ar fi fost un act de cuvenită 
echitate socială de s-ar fi în- 
limplat așa și nu am pus nici 
un moment la îndoială afirma
țiile tovarășului Ciolofan, hotă
rirea sa de a face dreptate, de 
a curma niște lucruri care merg 
anapoda. Cu atît mai mare a 
fost, deci, uimirea noastră cind 
tovarășii Constantin Ciolofan șl 
Carol Fodor, șeful serviciului 
producție al T.A.P.L. Petroșani, 
și-au pus semnăturile pe un 
răspuns de-a dreptul penibil, in 
care se recunoaște justețea cri
ticii aduse, ni se mulțumește 
de ajutor (placă nelipsită din 
răspunsuri) și culminează cu 
„aspra” sancțiune dictată gestio
narului Petru Piciorea și ospă
tarului Vasile Zănoagă : ..pena
lizare la salar". Nici cînd a fost 
dictată sancțiunea, nici cît re
prezintă acea... penalizare la 
salar.

Deoarece răspunsul conducerii 
T.A.P.L. era așa de neclar, 
no-am deplasat din nou. vineri, 
17 aprilie a.c., la restaurantul 
„Straja" Vulcan. Am stat din 
nou de vorbă cu gestionarul 
Piciorea. Ne-a spus că s-au 
hiat măsuri de îmbunătățire a 
muncii : ospătarul Vasile Ză
noagă, care avusese o răfuială 
cu el, a fost sancționat cu mus
trare scrisă cu avertisment, 
bucătăreasa șefă Elisabeta 
Marcu a fost înlocuită 
funcția de... șefă (numai), 
el, mai marele unității, nu 
primit nici o sancțiune, 
mult niște sfaturi.

Am făcut calea-nloarsă 
Petroșani. La ora 13,55 am 
telefon do la redacție, care-i la 
doi pași de T.A.P.L., pentru a 
ne interesa dacă-i acolo direc
torul pentru a-i face o vizită. 
De la celălalt capăt al firului 
secretara tovarășului Ciolofan 
ne-a răspuns: „Tovarășul di
rector e la partid, iar tovarășa 
de la serviciul personal (de 
care, de asemenea, întrebasem) 
e la Lupeni j poate găsiți pe 

serviciul plan și 
muncii; dati t?*e- 
N-am mai dat Ic-

— Știli... tovarășe redactor... 
au fost azi doi ziariști de la 
dv., de la „Steagul roșu", la 
mine, la „Straja" și... nu-i chiar 
așa... cum au găsit ei. Știți... 
eu sînt nou la „Straja" și încă 
nu...

Inlr-altă zi, cu aceeași mi
cime a caracterului, cu aceeași 
lipsă de scrupule și îngustime 
a conștiinței, gestionarul Petru 
Piciorea l-a oprit în stradă pe 
primarul orașului Vulcan, s-a 
oferit să-l conducă o bucată 
de drum cu autoturismul său 
pentru a i se destăinui că „...Au 
fost la „Straja" doi ziariști de 
la „Steagul roșu", dar..."

Știa bine gestionarul acestei 
unități că munca lui nu-i așa 
cum ar trebui să fie; își dădea 
seama că nu va Ii felicitat de 
presă pentru modul defectuos 
în care conduce unitatea ; știa 
că i se vor arăta și apucaturile 
lui de vătaf pe moșia T.A.P.L. 
De aceea, uza de toate mijloa
cele de lingușire pentru a îm
piedica apariția în ziar a unui 
articol pe care il bănuia aspru 
la adresa lui — cum a și fost 
de altfel (în „Steagul roșu" nr. 
6 346 din 25 martie a.c.), articol 
care ar fi fost urmat de o sanc
țiune severă. Același lucru il 
credeam și noi, mai ales 
urma discuției cu 
Constantin Ciolofan.
T.A.P.L. Petroșani, eram 
vinși că masurile vor Ii 
așteptate, drepte și categorice.

— Eu nu iert nimic, tovarășe 
redactor — ne încredința direc
torul T.A.P.L. Cred în totalitate 
că ceea ce ati constatat dv. la

In
tovarășul 
directorul 

con- 
ceie

LOZUL IN PLIC
pentru 3: E un joc de amuzament 

atit. Pentru :
I VASILE MANOLE din 

Vaidei un loz in plic de 6 lei a însemnat cite un autoturism 
„Dacia 1 100”.

Pentru :
ILIE DOBRA, din Brad, un loz in plic de 3 lei a însem

nat un ciștig de 10 000 Iei.
AUREL PATRAȘCANU. din Orăștie, 
NICOLAE BOBOC, din Sălaș-IIateg, 
MILENTE SECOȘAN, din Lupeni, 
ION CONSTANTIN, din Petroșani, 
MIRCEA LUPEA, din Valea Brad,
ARTUR GAVRIȘ, din Sarmizegetusa ș. a. și-au procu

rat cu un loz de 3 lei un ciștig de 5 000 lei.
Deci: cu trei sau șase lei vă procurați prin „LOZ IN 

PLIC" un amuzament, dar și șansa unui ciștig substanțial.
N-ați încercat incă ? Puteți s-o faceți 1

Deva și REMUS SIMOE din

din 
Iar 

a 
cel

Ia 
dat

cineva la 
organizarea 
fon acolo!" 
leton ; am mers personal. Peste 
numai două minute. Aceeași 
secretară ne-a răspuns că to
varășul director o în ședință. 
La serviciul plan și organizarea

muncii ni s-a răspuns, de ase
menea, că toii șelii sînt in șe
dință de comitet de (ilrecfie, 
inclusiv tovarășa de la serviciul 
personal. Adică chiar secretara 
directorului a mințit, a încercat 
să ducă în eroare ziarul.

Am trecut și peste asra șl 
sîmbătă dimineața am discutai 
cu șefa serviciului pe.sonaL 
Ne-a spus că ospătarul Vas:le 
Zănoagă a fost sancționat cu 
mustrare scrisă cu avertisment 
și că, probabil, i se va desface 
contractul de muncă, iar qesiio- 
narul Petru Piciorea nu a fost 
sancționai, dar urmează să fie 
înlocuit din funcție.

Dacă așa stau lucrurile, atunci 
cum să înțelegem răspunsul 
complet gratuit, eronat, al to
varășilor Ciolofan și Fodor ? 
Cum să calificăm răspunsul lc> 
formal, loial ireal, 
lor de inducere în eroare a 
organului de presă decît pact 
comun cu neregulile, acoperirea 
unor deficiente care trebuiau 
de mult eliminate. încurajarea 
unui om de a lucra dezordonat, 
de a-și menține o poziție uentru 
care nu are nici chemare, nici 
pasiune, nici interes. „Aspră- 
sancțiune i s-a aplicat gestio
narului Piciorea: „penalizai ea 
la salar", care, de lipt, nici nu 
i s-a aplicat.

Munca acestui om este bine 
cunoscută din celelalte unităR 
în care a funcțional vremelnic 
ca gestionar și nu-l recomanda 
pentru a i se încredința un res
taurant ca „Straja" Vulcan. Iar 
după ce i se cunosc ulti>nole 
carențe ale muncii. condueerea 
T.A.P.L. il oblăduieșle, în loc 
să-i cearnă munca printr-o sitâ 
deasă și să-l pună să lucreze 
înlr-un loc pe măsura ; reaă' -ii 
Iul profesionale și a compotla- 
mentului lui moral. Ori s-a năs
cut cumva în „Zodii gestiona
rului" T și este indispensabil 
într-o asemenea funcției...

Cît privește exigența, spiritul 
de responsabilitate șl dreptate 
socială, oportunitatea în reme
dierea unor anomalii din cadrul 
organizației pe care o conduc, 
tovarășii Constantin Ciolofan 
și Carol Fodor se situează :q 
limitele unei îngustimi neoer- 
mise, manifestă o clementă in
admisibilă, dau apă la moara 
unor oameni care nu urmăresc 
în activitatea lor decît uiumul, 

■uiumul să fie cli mal 
Ori, asemenea practici 
definitiv înlăturate. Să triumfe 
peste tot cinstea și adevărul.

atitudinea

„gras*, 
trebuie

Dumitru GHEONEA
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Centenarul nașterii lui V. /. Lenin

Mra M de la Solia VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
SOFIA 20 — Corespondentul 

Agerpres. Gheorghe leva, trans
mite : La Sofia a avut loc du
minică adunarea festivă consa
crată aniversării a 100 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lcnin. 
La festivitate au luat parte 
conducători de partid și de 
stat ai R. P. Bulgaria.

In cuvintarea rostită cu acest 
prilej, Todor Jivkov. prim se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar. președintele 
Consiliului de Miniștri, a rele
vat că ideile leniniste triumfă 
in victoriile socialismului, in 
cuceririle obținute de țările 
sistemului socialist, de clasa 
muncitoare, de mișcarea de eli
berare națională, de forțele care

luptă împotriva colonialismului 
și imperialismului.

Întregul drum po care l-a 
parcurs omenirea do la Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie și pină în zilele noastre, 
atestă justețea învățăturii leni
niste cu privire la rolul con
ducător al partidului comunist 
in revoluția socialistă și in 
construcția noii societăți,

Rcferindu-se la drumul par
curs de Bulgaria în ultimul 
sfert de veac, Todor Jivkov a 
subliniat că victoria deplină și 
definitivă a socialismului în 
țară c-te o victorie istorică ob
ținută de poporul bulgar și. in 
același timp, o victorie a idei
lor leniniste.

Intervenția americană in Laos
Extrase din stenograma audierilor din subcomi
sia senatorială pentru examinarea angajamen

telor militare externe
WASHINGTON 20 (Agerpres). 

— La Washington a fost publi
cată duminică stenograma au
dierilor, asupra intervenției 
S.U.A. in Laos, desfășurate cu 
u>ile închise in cadrul subco
misiei senatoriale pentru exa
minarea angajamentelor milita
re americane externe. Autori
tățile au cenzurat în prealabil 
o serie de date și declarații 
considerate secrete.

După cum rezultă din docu
ment. in cursul audierilor a fost 
dezvăluita existenta unui pro
gram de operațiuni militare a- 
mericane în Laos, cunoscut sub 
denumirea codificată „Proicctul- 
404". Executarea și conducerea 
operațiunilor in cadrul acestui 
proiect, inițiat in anul 1966, a 
revenit ambasadorului S.U.A. la 
Vientiane, care dispune in acest 
scop de peste 2 000 de militari 
americani activi sau în retrage
re.

Stenogramele indică faptul ca 
în Laos acționează, de aseme
nea. un grup secret de militari 
americani denumit „Organizația 
de aprovizionare", care operea
ză în numele Agenției pentru 
dezvoltarea internațională a 
S.U.A. (A.I.D.) și care este con
dus de ofițeri americani în re
zervă. Misiunea acestei „orga
nizații" constă în procurarea, in 
secret, de armament și echipa
ment militar destinat forțelor 
armate laotiene guvernamenta
le, precum și în recrutarea de 
instructori care să asigure pregă
tirea militară a unităților guver
nului de la Vientiane.

în'ce privește operațiunile mi
litare propriu-zise, documentul 
relevă că, după încetarea bom
bardamentelor asupra teritoriu
lui R.D. Vietnam. Statele Uniie 
au intensificat raidurile aeriene 
împotriva pozițiilor forțelor pa
triotice laotiene. Deși autorită
țile guvernamentale au negat 
multă vreme că sint întreprinse 
raiduri aeriene împotriva foite
lor Pathet Lao, încă la sfirșitul 
anului 1965 numărul acțiunilor 
zilnice de acest fel se ridica 
Ia aproape 380. în anul 1969. 
forțele aeriene americane au 
executat zilnic peste 500 de rai
duri.

Din stenogramă rezultă că 
pierderile americane în Laos, în 
perioada 1962—69, se ridică la 
■200 de morti și tot atîlia dispă
ruți. Această cifră este conside
rabil mai mare decit cele 27 de 
pierderi de vieți omenești recu
noscute oficial în martie de Ca
sa Albă. Deși cifrele privind 
cheltuielile militare ale S.U.A. 
în Laos au fost cenzurate, din 
unele declarații rezultă că în 
anul 1969, susținerea interven
ției în această tară ar fi costat 
peste 1 miliard de dolari.

Fostul ambasador al S.U.A. la

Vientiane în perioada 1964— 
1969, Wiliam Sullivan, în prezent 
adjunct al asistentului secre
tarului de stat pentru pro
blemele Asiei de est și Paci
fic, a declarat în cursul audie
rii sale, că Statele Unite au în
ceput <i execute raiduri de 
bombardament in Laos încă în 
anul 1964. Sullivan a încercat 
să convingă subcomisia că Ad
ministrația americană a impus 
menținerea secretului asupra a- 
cestei operațiuni la cererea ex
presă a guvernului laoțian. El 
a recunoscut că operația ,.1’ro- 
iectul-404" a început in octom
brie 1966* cu participarea, in 
faza inițială, a 117 militari și 
cinci civili, incluși în persona
lul ambasadei S.U.A. de la Vien
tiane cu titlul de ..atașați”.

Colonelul Peter Russel care 
conduce Biroul din Laos pen
tru armament, muniții și instruc
tori americani, a declarat că 
această organizație a fost cons
tituită deoarece acțiuni militare 
americane fățișe erau interzise 
prin acordurile de la Geneva. 
După cum a arătat Russel, a- 
ceastă organizație a adus în ul
timii șase ani in mod secret în 
Laos arme și echipament militar 
în valoare de peste 6,4 milioa
ne dolari.

Senatorul Stuart Symington, 
președintele subcomisiei, a de
clarat în cursul intervențiilor, 
sale că, Statele Unite cheltuieso 
zilnic numai pentru achiziționa
rea bombelor aruncate in Laos 
peste 1350 000 dolari. El a ară
tat că în timp ce Administra
ția afirmă importanta dezesca- 
ladării în Vietnam, cifrele puse 
la dispoziție de către Ministerul 
Apărării demonstrează intensifi
carea escaladării militare ame
ricane în Laos. Ambasadorul a- 
merican la Vientiane, a spus 
Symington, a devenit un adevă
rat „proconsul militar". El a sub
liniat că toate aceste acțiuni au 
fost întreprinse de puterea exe
cutivă fără a le aduce la cu
noștința forului legislativ.

Publicarea stenogramelor au
dierilor. după împotrivirea fără 
succes, timp de aproape șase 
luni, a Administrației, oferă, 
după cum relevă agențiile de 
presă, argumente puternice sena
torilor care se opun extinderii 
angajamentelor militare externe 
ale S.U.A. și se pronunță pentru 
retragerea trupelor americane 
din .Asia de sud-est. Deși o se
rie de cifre și depoziții, au fost 
cenzurate, datele publicate dez
văluie amploarea intervenției a- 
mericane în Laos, confirming, 
după cum menționează agenția 
A.P., temerile unor senatori că 
S.U.A. ar putea fi antrenate in 
Laos, într-un alt război de ti
pul celui din Vietnam.

MERCENARI 
CONTRAREVOLUȚIONARI 

DIN S. U. A. DEBARCAȚI IN CUBA
HAVANA 20 (Agerpres). — 

Intr-un comunicat al primului 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Cubei, Fidel Castro, 
difuzat de agenția Prensa Lati
na, se arată că la 17 aprilie, un 
grup înarmat de mercenari con
trarevoluționari din S.U.A. a 
debarcat la 22 de kilometri de 
orașul Baracoa, provincia O- 
riente. Comunicatul precizează 
că unități ale armatei, miliției 
și pazei de coastă, care s-au 
angajat in luptă pentru respin
gerea mercenarilor, au ucis doi 
dintre aceștia, alti trei fiind

luati prizonieri. în rîndul forțe
lor cubaneze s-au înregistrat 4 
morti și 2 răniți. Urmărirea mer
cenarilor continuă.

Aceste acțiuni ..constituie o 
parte componentă a planurilor 
imperialiste de a îngreuna șl 
zădărnici munca pașnică a po
porului cubanez. Pe toji aceia 
care atentează la independenta, 
suveranitatea și cuceririle .revo
luționare ale Cubei socialiste, îl 
așteaptă insă judecata revolu
ționară". se arată în încheierea 
comunicatului.

LA ROMA

„ZILELE
FUMULUI

ROMA 20 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae Puicea, 
transmite: l a 20 aprilie au 
început la Roma „Zilele Ul
mului românesc", organizate 
de „Romfilm" și Ambasada 
Republicii Socialiste România 
Ia Roma, in colaborare cu 
casa „Unitalia-Film".

Cu prilejul deschiderii aces
tei manifestări. la Ambasada 
României a avut loc o confe
rință de presă în cadrul că
reia ambasadorul lacob lo- 
nașcu. scenaristul Nicolae 
Breban și artistul Mircea Bas
ta au scos in evidentă semni
ficația schimburilor periodice 
de manifestări cinematografi
ce dintre cele două țări pen
tru o mai bună cunoaștere re
ciprocă și pentru dezvoltarea 
prieteniei tradiționale româ- 
no-italiene.

Seara, la cinematograful 
„Archimede" din Roma, a fost 
prezentat iilmul „Răutăciosul 
adolescent". In cadrul „Zile
lor filmului românesc" vor 
mai fi prezentate filmele „Zo
dia Fecioarei" și „Virslele o- 
mului".

BELGIA : La 15 aprilie a.c. s-a deschis la Bruxelles , Expoziția internațională de 
bunuri de consum la care participă si România.

In foto : Aspecte de la standul românesc.

WASHINGTON 20 (Agerpres). - Comisia pentru ser
viciile armate a Camerei Reprezentanților a votat pro
punerea prezidențială privind construirea celei de-a treia 
baze din sistemul de rachete anti-rachetă, „Safeguard". 
Comisia a acordat Pentagonului un fond de 20 240 000 000 
dolari pentru achiziționarea de armament, procedînd la o 
reducere cu numai 34 milioane de dolari a sumei soli
citate de Administrație.

Președintele Comisiei amintite a declarat că votul de
finitiv asupra ansamblului creditelor nu va avea loc de- 
cît după întocmirea unui studiu, cerut de Congres în ve
derea justificării sumelor alocate.

Explozia de pe „Apollo-13“ 
în fotografii

HOUSTON 20 (Agerpres). — Două dintre 
fotografiile modulului de serviciu avariat al 
navei „Apollo-13", realizate cu cîteva ore 
înainte de reintrarea în atmosferă, au fost 
prezentate duminică seara ziariștilor. Ele în
fățișează, pe fundalul întunecat al spațiului 
cosmic și din unghiuri diferite, compartimen
tul sfîșiat al rezervoarelor de oxigen și hidro
gen și al celulelor electrochimice care trans
formă cele două elemente în electricitate și 
apă. Examinarea celor două clișee permite, 
pentru moment, o singură concluzie precisă : 
explozia, care s-a produs după toate proba
bilitățile la unul din cele două rezervoare de 
oxigen, a fost suficient de puternică pentru 
a disloca panoul exterior apropiat, de formă 
dreptunghiulară, al modulului. Celelalte părți 
vizibile ale compartimentului par să fie in
tacte. In momentul fotografierii, în jurul mo
dulului continuau să plutească resturi de di
verse materiale.

Sosirea la Houston 
a membrilor echipajului
HOUSTON 20 (Agerpres). — Membrii echi

pajului navei „Apollo-13" au revenit duminică 
seara la Houston, după opt zile de la lan
sarea lor în spațiu. Cei trei astronauti s-au 
bucurat de o primire la fel de caldă ca la 
bordul porlelicopterului „Iwo Jima", în Insula 
Pago Pago sau la Honolulu. Intr-o scurtă de
clarație făcută în cursul festivităților orga
nizate cu prilejul sosirii, comandantul na
vei spațiale „Apollo-13", James Lovell,a subli
niat rolul crucial jucat de specialiștii de la 
sol în revenirea astronautilor cu bine pe 
Pămînt. „Jack, Fred și eu, a spus el, sîntem 
foarte mindri și fericiți că ne-am reîntors în 
Texas, deoarece au fost unele momente cînd 
nu mai eram siguri de aceasta. Nu am mai 
fi fost astăzi 'aici, dacă cei de la Centrul Spa
tial nu ne-ar fi îndrumat de-a lungul între
gului drum de întoarcere, zi și noapte".

La Leningrad s-a deschis recent expoziția „Atomul să servească păcii, știința pe 
om“. ilustrind realizările oamenilor de știință sovietici in energetica atomică, în cercetările ter
monucleare, cosmonautică și în cercetarea sistemului solar cu ajutorul stațiilor automate. Ex
poziția este organizată cu sprijinul Comitetului de stat pentru cercetările energiei atomice 
al U.R.S.S. și al Academiei de științe a U.R.S.S.

In foto : Vizitatori în fața unei machete a stației electrice din Sevcenko pentru ob
ținerea de apă potabilă cu o producție de 150 000 m.c. apă potabilă în 24 de ore.

EXPO

Obiective militare 
americano-saigoneze 

bombardate 
de forțele patriotice

SAIGON 20 (Agerpres). — In 
cursul nopții de duminică spre 
luni, forțele patriotice din Viet
namul de sud au bombardat cu 
rachete și mortiere 14 obiective 
militare americano-saigoneze.

Tot în ultimele 24 de ore au 
fost semnalate ciocniri între de-
tașamentele de patrioti și uni
tăți ale trupelor americano-sai
goneze în provincia Long Aan, 
la 40 kilometri de capitala sud- 
vietnameză, în împrejurimile o- 
rașului Hue, precum și în pro
vincia Tay Ninh.

Duminică noaptea și în pri
mele ore ale dimineții de luni, 
bombardierele americane de tip 
„B-52" au efectuat raiduri in 
provincia Chau Doc din delta 
Mekongului și în regiunea Pla- 
tourilor înalte.

---- 4.-----

Demonstrații 
studențești 
împotriva 

regimului Thieu
SAIGON 20 (Agerpres). — 

Luni dimineața, in timp ce la 
Tribunalul militar din Saigon 
aveau loc primele dezbateri in 
procesul intentat unui număr 
de 21 studenti acuzați că au 
desfășurat o activitate ostilă re
gimului Thieu, capitala sud- 
vietnameză a fost din nou scena 
unor mari demonstrații studen
țești. în pofida intervenției for
țelor polițienești, manifestanlii 
au baricadat străzile din apro
pierea tribunalului, cerînd pu
nerea în libertate a studenților 
arestați. După cum s(-a anunțat, 
printre cei caro au compărut 
luni în fata Tribunalului militar 
din capitala sud-vietnameză se 
află și liderul Uniunii Studenți
lor din Saigon. Tuynh Tan Mam.

Mai multi manifestanti au pă
truns în clădirea parlamentu
lui regimului de la Saigon, scan- 
dînd lozinci împotrivă politicii 
administrației saigoneze.

@ Pe teritoriul cambod
gian a luat ființă ..Frontul na
tional de Eliberare din Cam- 
bodgia" (F.N.E.C.). relatează 
agenția France Presse. Fron
tul National, relevă agenția 
France Presse, este sprijinit 
do „Armata de eliberare Kh
meră" (A.E.K.), compusă din 
adepti ai prințului Norodom 
Sianuk. Aceasta „este o ar
mată revoluționară de elibe
rare, care luptă alături de 
popor și pentru popor", a de
clarat un purtător de cuvînt 
aț A.E.K. corespondentului a- 
genției France Presse,

9 Negocierile dintre reprezentanții partidelor socialist 
și populist in vederea constituirii noului guvern austriac 
au eșuat ca urmare a neînțelegerilor ivite intre cele două 
părți asupra repartizării portofoliilor ministeriale.

In urma întreruperii definitive a acestor încercări, des
fășurate timp de șase săptămini, formula imediată care 
va fi luată in considerare este formarea unui guvern so
cialist minoritar, care va dispune in parlament de 81 de 
mandate din totalul de 165.

• HECTOR GARCIA GO
DOY. FOST PREȘEDINTE AL 
REPUBLICII DOMINICANE, A 
ÎNCETAT DIN VIAȚA LINI. 
ÎN URMA UNEI CRIZE CAR
DIACE.

In virstă de 49 do ani, Godoy 
era candidatul partidului de o- 
poziție -Mișcarea de conciliere 
națională" la alegerile preziden
țiale ce urmează să aibă loc 
ia 1G mai a.c.

• Luni s-a deschis la Brno 
Tirgul internațional de bunuri 
de larg consum. La deschiderea 
oficială au participat Lubomir 
Strougal, președintele guvernu
lui federal al R. S. Cehoslovace, 
și alte persoane oficiale.

Tirgul, la care expun 447 de 
firme din 29 de țări, va fi 
deschis pină la 28 aprilie.

• Cotidianul londonez 
„Times" a făcut cunoscut că 
un proiect de construire în co
mun de către Marea Britanic, 
Franța și R. F. a Germaniei a 
unui avion de pasageri cu de
colare și aterizare verticală a 
constituit recent obiectul unor 
convorbiri neoficiale între păr
țile interesate. Aparatul ar ur
ma să transporte 120 de pasa
geri cu o viteză de circa 1000 
kilometri pe oră. Ziarul men
ționează că aparatul ar putea 
fi dat in folosință în anul 1980, 
în cazul că cele trei guverne 
ar cădea de acord asupra reali
zării proiectului.

e PÎNÂ LUNI 20 APRILIE 
„EXPO-70" DE LA OSAKA A 
FOST VIZITATĂ DE 10 MI
LIOANE PERSOANE. Expozi
ția mondială se bucură de o 
tot mai marc afluență de vizi
tatori ; se apreciază că numă
rul acestora se ridică la peste 
2 000 000 săptămînal.

• într-o pădure din apro
piere de Karlsruhe s-a prăbușit, 
din cauza cetii, un avion al 
forțelor aeriene vest-germane. 
Cei trei militari aflați la bor
dul aparatului și-au pierdut via
ța. <

• La 20 aprilie, prințesa Pao
la a Belgiei a vizitat pavilionul 
românesc de la Tirgul Interna
tional „Confort menajer" de la 
Bruxelles,

Prințesa Paola a făcut apre
cieri elogioase privind produse
le expuse, admirînd în mod 
deosebit covoarele și celelalte 
exponate cu specific folclorio 
românesc.

© Observatorul seismografio 
din Atena a înregistrat luni du
pă amiază un cutremur de pă- 
mint avînd o intensitate de 5,07 
grade pe scara Richter. Epicen
trul mișcării telurice s-a aflat 
la 100 km vest de capitala Gre
ciei,

• Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice, a primit 
luni la Kremlin pe Henry Ford 
junior, președintele companiei 
americane „Ford Motor Com
pany", și persoanele care îl în
soțesc. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri referi
tor la posibilitățile de dezvolta
re a relațiilor în domeniul eco
nomic și tehnico-științific din
tre organizațiile sovietice și fir
ma americană.

• Un tribunal din Koln a 
condamnat la închisoare pe 
viață, cinci foști naziști acu
zați de uciderea mai multor inii 
de deținuți in lagărul de con
centrare Sachsenhausen, de lin
gă Berlin, în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Cel con
damnați sint : Otto Kaiser de 56 
de ani, Richard Hoffman, de 
56 de ani, Erwin Siefert, 
54 de ani, Willy Busse, de 63 
ani și Josef Nacgelc, de 58 ani. 
Un alt acuzat, Kurt Sinke, de 
56 de ani, a fost condamnat la 
10 ani închisoare.

VIENA 20 - Corespondentul Agerpres, Petre Stăn- 
cescu, transmite : Luni a avut loc in clădirea Ambasadei 
S.U.A. din Viena cea de-a doua ședință de lucru a con
vorbirilor sovieto-americane cu privire la limitarea cursei 
înarmărilor strategice.

Următoarea ședință va avea loc joi, 23 aprilie, in 
clădirea ambasadei U.R.S.S.

I

„lumea viitorului" aproximativ o zecime din populația de 
100 de milioane de locuitori ai Japoniei. Ea a devenit atit 
de populară, încîl obișnuitul „Ce mai faci ?" este înlocuit 
în conversațiile zilnice ale japonezilor cu „Ai fost la 
Expo Se așteaptă ca peste jumfilnlo din populația adultă 
a țării să viziteze expoziția.

Se apreciază — de fapt nimeni nu știe exact — că 
„Expo-70" ar fi costat aproape 3 miliarde de dolari, dar 
că efectul săli asupra diverselor domenii ale vieții econo
mice se va materializa in economii de peste trei ori mai 
mari. In orice caz. expoziția de Ia Osaka formează un oraș 
neobișnuit al viitorului, dotat cu un sistem central de 
condiționare a aerului, cu alei „rulante", în lungime totală 
de 3,5 km, cu o „piață a festivalurilor" acoperită de un 
schelet metalic învelit in material plastic transparent și 
.suspendat pe șase piloni de oțel la 30 m înălțime. Aici, sub 
privirile „feții triste" a Turnului Soarelui — cealaltă față 
„veselă", se află întoarsă spre exteriorul expoziției, pentru 
a-i invita parcă pe vizitatori — an loc ceremonii și festi
valuri prilejuite de zilele naționale a 20 de țări. Cu acest 
prilej. Japonia a fost vizitată de numeroase personalități 
ale vieții internaționale, printre care și secretarul general 
al O.N.U., U Thant, de șefi de state și guverne. Dar nu 
numai festivalurile populare, ci întreaga activitate a expo
ziției este dirijată și regizată cu măiestrie.

Tema expoziției de la Osaka este „Progres și armonie 
pentru omenire", cu subtemele ..Omul și natura", „Omul și 
tehnologia". „Omul și omul", exemplificate fiecare în mod 
individual. Ni se înfățișează mai cu seamă o „lume a lumii 
de mîine", pentru ochii noștri încă artificială. Ca să 
străbați principalele ei magistrale trebuie să faci, după 
precizările organizatorilor, 31 135 de pași adică aproximativ 
22 de kilometri, fără a intra însă în nici unul din cele 116 
pavilioane, fără a te opri într-o sală de spectacole, ori a 
zăbovi in zonele de divertisment. De aceea, vizitatorii își 
drămuiesc pașii încă înainte de a pleca la Osaka, stabilind 
itinerarii precise. De obicei, nu lipsesc din itinerarii pa
vilioanele sovietic și american, primul pentru machetele 
navelor cosmice, iar cel de-al doilea pentru fragmentul de 
rocă lunară expus pe care il oferă contemplării. Cei ce 
vor să admire o oază nu vor ocoli pavilionul emiratului 
Abu-Dhabi. iar acei care doresc să vadă o sondă se vor 
opri în pavilionul Arabiei Saudite, unde, din motive de 
securitate, „petrolul" care gilgîie, ieșind din pămînt, este 
im 'ichid neinflamabil Mulți preferă să se oprească la 
„Midorikan" — „astrorama" sau „cinematograful total". 
Este o lume multidimensională prezentată pe un ecran 
emisferic în fața a 1 000 de spectatori. Filmul, lat de 70 mm, 
este proiectat pe fișii verticale ce converg într-un punct 
din centrul bolții pavilionului. Sunetele însoțesc imaginile 
pe 11 canale stereo separate, redat în toate părțile sălii 
prin 515 difuzoare. Aici, spectatorul este plasat pe neaș- 
teptatejn interiorul organismului uman, bătăile inimii fiind 
amplificate simultan de cele peste 500 de difuzoare.

Unul dintre cele mai vizitate pavilioane este „Matsus
hita", construit in stil japonez, unde atenția este reținută 
mai ales de „capsula timpului ' — acea „memorie a expozi
ției" care va prezenta urmașilor noștri de peste 5 000 de 
ani oglinda Japoniei și a civilizației mondiale a secolului 
XX. Acest mesaj va fi transmis posterității prin interme
diul a 2 008 de obiecte, reprezentînd cele mai de seamă 
val■-'ii științifice, culturale și artistice ale societății de 
azi. Ele au fost alese de un comitet alcătuit din 62 de 
personalități japoneze, sub egida ziarului japonez „Mainiki" 
și sprijinit de firma „Matsushita". Această comisie și-a 
precizat opțiunile numai după ce chestionarele privind 
obiectele care ar trebui depuse în „capsula timpului" au 
fost completate de 645 de personalități din 36 de țări și 
de 120 000 de japonezi. In sfera de oțel special „ĂT-22", 
creat de experții japonezi pentru a fi rezistent la coroziune, 
vor fi introduse obiectele — expuse acum in pavilion — 
caro înfățișează viața de toate zilele, stadiul de dezvoltare 
al artei, nivelul actual al științei și tehnologiei. Ele vor fi 
împărțite în trei grupe : științele naturii, sociologie și artă. 
Pentru strîngerea lor a fost nevoie de un an. Printre 
aceste obiecte se numără elementele chimice cunoscute 
astăzi, diverse aliaje, semiconductor, ceramică industrială, 
magneți, diamante naturale și artificiale, mașini de preci
zie, produse electronice de mici dimensiuni, fibre sintetice 
și naturale, hirtie, cauciuc, mostre de materiale de con
strucție, aparate medicale (în miniatură), medicamente, vita
mine. îngrășăminte chimice, semințe de plante, fotografii 
realizate in spațiul cosmic și miniaturi de astronave, instru
mente de măsură, un atlas geografic al Japoniei și al lumii, 
un raport de 350 de pagini asupra nivelului dezvoltării 
științei și tehnologiei contemporane.

In compartimentul ..sociologic" al „capsulei timpului' 
vor fi introduse 716 obiecte, între care îmbrăcăminte, cosme
tice, jucării, cite un model de carte de vizită, buletin de 
identitate și pașaport, o acțiune de bursă, vase de bucă
tărie. cinci volume cu fotografii din viața oamenilor, ziare, 
cărți de telefoane, un mers al trenurilor, fotografii sportive, 
rapoarte privind impozitele, filme documentare despre al 
doilea război mondial, plăci de patefon avînd înregistrate 
sunetele emise de păsări și animale, și. în sfîrșit, foto
grafii ale expoziției „Osaka-1970".

Din grupul obiectelor de artă lăsate de contemporani 
posterității fac parte principalele lucrări literare japoneze, 
tratate de sculptură și arhitectură, obiecte de artizanat, 
diapozitive înfățișînd anumite picturi celebre, plăci cu 
muzică contemporană (inclusiv muzică electronică).

Vor fi, de fapt, două capsule identice — sfere de oțel 
cu diametrul de 1,27 metri — îngropate în încăperi speciale 
de beton și oțel, in curtea vechiului castel din Osaka. Ale
gerea acestui loc se datorește faptului că el este consi
derat cel mai stabil din punct de vedere geologic. Una din
tre capsule va fi desfăcută în anul 2 000 și apoi, periodic, 
la fiecare 100 de ani pentru a se controla conținutul și a ur
mări efeclele timpului asupra obiectelor din interiorul ei. 
Ambele sfere de oțel vor fi umplute cu argon, pentru a le 
feri și mai bine de distrugere. Au fost luate, după cum se 

pentril ca mesajul anului 1970, adresat 
toate șansele do a ajunge, cu bin''

vede, toate măsurile 
posterității, să aibă 
la... destinatar.

FI. ȚUIU
Corespondent Agerpres la Tokio

Un interviu
al președintelui 

Nasser
CAIRO 20 — Corespondentul 

Agerpres, C, Oprică, transmite: 
Intr-un interviu acordat publi
cației indiene „Blitz", președin
tele Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser, a subliniat că 
țara sa se pronunță pentru re
stabilirea păcii în regiunea O- 
rientului Apropiat. El a apreciat 
ca eforturile întreprinse de ța
ra sa în acest sens s-au izbit 
de poziția Israelului și a State
lor Unite; președintele egiptean 
a respins propunerile de pace 
ale S.U.A., calificîndu-lo „cu 
desăvîrșire inacceptabile, înlru- 
cit oferă Israelului posibilitatea 
de a exercita presiuni serioase 
asupra statelor arabe".

Referindu-se la dezvoltarea e-, 
conomică a țarii, președintele 
Nasser a remarcat că, pentru' 
prima dală în ultimii 30 de ani, 
balanța comercială este exce
dentară. Producția de petrol a 
R.A.U., a precizat el, a crescut 
de la 7 500 000 tone in iunio 
1967 la 20 milioane tone, in po
fida pierderii zăcămintelor din 
Sinai, care produceau, ele sin
gure, 5 milioane de tone. Expor
turile de produse industriale au 
atins suma de 120 milioane liro 
egiptene, iar exporturile tradi
ționale de orez și bumbac au 
depășit în ultimii ani previziu
nile cele mai optimiste.
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