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AVÎNT ÎN MUNCĂ,
succese înscrise în primul bilanț de întrecere

Continuăm relatarea realizărilor, rod al avintului și abnegației pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid in ultimul an al cincinalului, cu care colectivele de oameni ai muncii 
din Valea Jiului — făcind bilanțul primei etape a întrecerii socialiste — întimpină luminoa
sa sărbătoare a muncii și solidarității internaționale a celor ce muncesc de pretutindeni — 
I Mai.

Complexul 
comer-îal 

din 
Vulcan

Exploatarea minieră Lonea U. U. M.

Ritm intensificat în abataje
După cum ne înștiințează colaboratorul nostru M. Borșa, 

de la mina Lonea, abatajele de aici cunosc in aceste zile rit
mul de muncă avîntat, fertilizator de noi succese, carac- 

; teristic in preajma marilor sărbători ale poporului nostru. 
Se remarcă cu osebire activitatea la frontul abatajului și 
rezultatele muncii brigăzi; conduse dc minerul Simion Ba
les. Din abatajul cameră nr. 65 de pe stratul 3 din cadrul 
raionului III al zonei I. al acestei brigăzi, au fost extrase, 
in perioada 1—24 aprilie. 3 500 tone de cărbun — canti
tate ce depășește cu 400 de tone sarcina dc plan și care 
s-a obținut pe seama unei productivități superioare celei 
planificate cu aproape o tonă pe post. Succesul brigăzii se 
înscrie ca un aport preponderent la cele 800 tone cărbune 
extrase peste plan de colectivul zonei I-a.

O producție de 4 200 tone au realizat in abatajul fron
tal nr. 32 de pe stratul 3 minerii din brigada lui Clement 
Birluț, înscriind pe grafic o depășire de 370 de tone. Și 
am putea continua șirul realizărilor multor altor brigăzi 
închinate zilei dc 1 Mai. In locul lor consemnăm însă un 
singur fapt concludent : depășirea sarcinilor pc exploatare 
cu peste 300 tone în intervalul scurs din aprilie și majo- 

a rarea la 700 dc tone a cantității de cărbune realizate de la 
w1 începutul anului peste plan in contul angajamentului.

Un plus 
de producție 

de 3 milioane lei
Reedilindu-și succesele de pî- 

nă acum, colectivele de mun
citori, ingineri și tehnicieni din 
toate secțiile și subunitățile 
Uzinei de utilaj minier Petro
șani și-au înscris la loc de 
frunte — pe marele grafic al 
întrecerii socialiste ce se des
fășoară în întreaga Vale a Jiu
lui — vrednicia faptelor lor, 
cinstind cu prisosință sărbă
toarea Solidarității și a Muncii.

înainte cu o săptămînă de 
„scadența" primei etape par
curse pe traiectoria întrecerii 
socialiste pe acest an, colecti
vul U.U.M.P. și-a realizat sar
cinile de producție planificate 
pe primele 4 luni. în condițiile 
unei productivități a muncii 
îndeplinite în proporție de pes
te 102 la sută față de preve
deri și a unor importante e- 
conomii la prețul de cost

Pină la 1 Mai. după cum ne 
informează ing. șef al U.U.M.P.. 
Alexandru Tolvay, volumul 
produselor făurite de harnicul 
colectiv al uzinei de la înce
putul •acestui an -va atinge o. 
valoare de 54 milioane lei. cu 
aproape 3 milioane mai mult 
dccît era planificat.

U. E. L.

Izvor nou 
de „aur verde14

Ca în fiecare an vrednicii 
lucrători forestieri se pregătesc 
intens ca o dată cu aerul tare 
.și îmbălsămat cu parfumul 
primăverii, al pădurilor proas
păt înverzite, să aducă la tra
diționala demonstrație de 1 Mai 
a oamenilor muncii din Valea 
Jiului, un buchet de cît mai 
frumoase realizări obținute în 
producție. Unul din obiecti
vele majore de muncă .și de 
întrecere pentru a cărui înfăp
tuire colectivul U.E.L. Petroșani 
depune în aceste zile strădanii 
intense este "acela dc a raporta 
deschiderea unei noi capacități

In atelierul mecanic al „Viscozei", lăcătușii Iosif Iacob și 
Petru Poenar. Foto : N. GHENA

T. M.

<$> Continuare in pag. a 2-a.

EXPOZIȚIE CU LUCRĂRI 
ALE ELEVILOR

In holul căminului aparți- 
nind Grupului școlar minier 
din Petroșani au-fost expuse 
lucrările realizate de elevii 
anilor 1 și II ai Școlii profe
sionale din localitate.

Expoziția deschisă in peri
oada 25 aprilie — 1 Mai este 
dedicată sărbătoririi 7,ilei 
solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, și apropia
tei aniversări a semicentena
rului creării P.C.R. Printre 
exponate se află diverse 
scule mecanice: chei, clești, 
foarfeci, ciocane și alte pic-

se realizate cu multă finețe 
și grijă de harnicii elevi ai 
școlii, sub îndrumarea atentă 
a maiștrilor-instruclori, pre
cum și diferite planșe și foto
montaje oglindind aspecte din 
activitatea școlii.

Incepînd cu ziua de 1 Mai 
in același loc va mai fi ame
najată încă o expoziție in ca
drul căreia vor fi expuse lu
crări ale elevilor de la Școala 
profesională Lupeni, 
industrial Petroșani, 
profesională Anina și G.S.M. 
Petroșani.

Liceul
Școala

CITIȚI, AZI, ÎN PAGINĂ A 2-A
• Jiul — Universitatea Cluj 1—0 (cronica meciului) • In
campionatul diviziei A la rugbi, Știința Petroșani a învins
greu Universitatea Timișoara : 6—3 • La handbal, în divizia
B : Știința—Tehnometal Timișoara 18—15, după un meci care
n-a corespuns exigențelor spectatorilor ® Știința Petroșani a 
învins comod pe fosta cîștigătoare a „Cupei României" la fot
bal, Arieșul Turda • Astă seară, la Reims, selecționata de 
fotbal a României va întîlni, în penultimul „test“ dinain-

tea... Guadalajarei, formația Franței • Scurte știri

Serbare 
școlară

In cadrul concursului cul
tural artistic al formațiilor 
.școlare, Școala generală nr. 3 
Vulcan-Paroșeni prezintă pe 
scena clubului din localitate 
un spectacol cuprinzind bu
căți corale, dansuri, recitări, 
soliști vocali.

Serbările școlare continuă.

Au pierdut 
în deplasare

I Jucind in cadrul campio
natului divizionar B. la Ti
mișoara, cu echipa locală 
„Constructorul", handbalistele 
de la Jiul Petroșani au pier
dut cu scorul de 7—6. Echi
pa Școlii sportive a fost în
vinsă la Drăgășani cu 4—3. 
în campionatul divizionar 
școlar.

______________________________

municipala
VERNISAJ

Mîine, la ora 18. va avea loc vernisajul expoziției ’•> 
gravură în metal, aparținînd Ecaterinei Sylvester, mc >' 
a filialei Petroșani a U.A.P. Găzduită în sălile clubului c > 
tural studențesc, expoziția cuprinde 16 gravuri și \a ră- 
mine deschisă aproximativ două săplămini.

ÎN CONSTRUCȚIE

La Stafia C.F.R. Petroșani ■
Echipa cu detașare de la 

revizia de vagoane, din ca
drul complexului C.F.R. Pe
troșani dă zor la construirea 
clădirii destinate unui atelier 
de frină-vesliar pentru mun
citori și magaziei de depozi
tat materiale, care pină la 23

August.a. c. vor trebui să fie 
in ‘întregime terminate. Lu
crările se execută cu mate
rial recuperat, adică clin mij
loace proprii, economisindu- 
se importante fonduri spe- 
oiale alocate pentru aseme
nea scopuri.

Pentru înfrumusețarea 
Vulcanului

ILa Liceul Vulcan — ne 
scrie elevul Dan Marinescu 
— încă de la apariția primelor

I zile frumoase de primăvară, 
1 elevii au ieșit la prestarea de 
I’ munci patriotice pentru în

frumusețarea și amenajarea 
spatiilor din incinta școlii. 

IAstiel, în urma primirii apro
bării pentru demolarea casei

I vechi ce masca intrarea prin
cipală in liceu, elevii liceu-

Ilui — In trei zile de muncă 
entuziastă — au reușit să

■ Înlăture această pată urîlă

ce intra înlr-un izbitor con- 1 
trasat cu arhitectonica moder- | 
nă a liceului și a blocurilor • 
turn Înconjurătoare. 1

Pe noua și frumoasa arteră * 
a Vulcanului, bulevardul Vic- I 
toriei, elevii școlilor din oraș, • 
in fiecare zi, Ișl aduc partea i 
lor de contribui ie la amena- | 
jarea peluzelor de iarbă ver- j 
de. a spatiilor pentru planta- | 
rea Norilor, Înlătură urmele | 

încă proaspete din incinta noi- I 
lor construcții social-edilitare. |

COMUNICAT
La Ministerul Afacerilor Externe, au început, în cursul 

ounineții d- luni, corn. <-i bir'ile oficiale între Corneliu Mă- 
ncscu, niin:-!rul ;>f •■■-. i ,'or externe a! României, și Emil 
Jonsson, ministrul afj, Tiler externe al Islandei.

In cadrul conv-r • r. care s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială. !■ înțelegere reciprocă, au fost abordate 
o serie de aspecte .>'■? dezvoltării relațiilor bilaterale, pre
cum și unele probleme internaționale de interes comun.

(Agerpres)-

Necesitatea imperioasă a res
pectării i.gilor și. in s’rinsă le
gătură cu aceasta. datoria su
premă a apărării avutului ob
ștesc sint pe larg subliniate în 
documentele elaborate- de cal
de-.’ X-lea Congres al partidu
lui Postularea acestor impera- 
t. < majore izvorăște din însăși 
escu.a orinduirii socialiste, al 
căr , progres nu poate fi con
ceput in condițiile cind legea, 
avutul obștesc nu sînl respec
tat apărate. Principiile cu
prinse m fiecare expunere de 
motive care precede un articol 
dc lege sint unanim cunoscute. 
Și. dacă le reafirmăm mereu, 
nu o facem pentru a demon
stra un adevăr evident, ci pen
tru a le încetățeni in conștiința 
acelora pentru care ele n-au 
devenit încă necesitate înțe
leasă. O facem centru acei care 
nu respectă legea, pentru acei 
care, chemați fiind să o aplice, 
o încalcă. Este inadmisibilă 
ori • concesi- ta.mă ..egalită
ților. indiferent du motivația 
ei, și, așa cum spunea tovară
șul Nicolae Ccaușescu. secreta
rul gor.c-ra; al partidului, tre
buii* să fie clar că normele •'la
tului sini obligatorii pentru 
to;-- • lumea. Nimeni nu i j • '• 
pri oile acționeze altfel deci! 
si. in legile țării.

Surprinzătoare apare atitu
dinea ir.
tnd-.-osebi atunci cind este pro
dusă de un conducător. Adică 
tocmai de acela are este che
mat să. vegheze ia •..;v:--creu lor. 
Dar relatăm un ex--:nplu.

In repetau t inda; i. salariații

pazei contractuale afiliați între
prinderi; dc nu rărit •; panifi
cație din Petroșani au sur
prins angajați ai acestei uni
tăți incercind să strecoare pe 
poartă piine sustrasă clin fa
brică. Chemați in fața comisiei 
de judecată și sancționați pen
tru faptele lor. unii dintre 
vinovați s-au îndreptat, alții 
nu. Unii au tras învățămintele 
cuvenite, alții au recidivat. 
Astfel, angajata Maria Avram, 
după ce a săvirșit o sustragere 
in luna martie a anului trecut,

bili la fața locului condițiile în 
care se produc aceste sustra
geri, măsurile cc trebuie luate 
pentru curmarea lor. Cum a 
procedat insă conducerea 
I.M.P.P. ?

Sesizat de infracțiunea să- 
vîrșită în 29 septembrie tova
rășul Constantin Lupulescu, 
directorul întreprinderii, înscrie 
pe procesul verbal de consta
tară a sustragerii următoarea 
rezoluție, adresată oficiului ju
ridic : „Se va aplica sancțiunea 
cu mustrare scrisă". Oficiul ju

Cazul celor două salariate a- 
junge totuși in fața organelor 
de judecată. Era de așteptat 
ca cel puțin acum, conducăto
rul întreprinderii să-și însu
șească o optică principială, să 
ajute organul judiciar la apli
carea legii. In pofida logicii 
lucrurilor, C. Lupulescu își 
asumă nedemna sarcină de a 
le „scăpa" pc infractoare. 
Prima încercare in acest scop 
o face printr-o adresă ce o de
pune instanței, prin care sus
ține că pîiniie furate ar fi fost,

Autoritatea nu poate avea 
ca suport falsul umanitarism 

„MUSTRARE SCRISĂ" PENTRU INFRACȚIUNE ?

a rc-petal-c in 29 septembrie ; 
Constanța Tabarcea. dc aseme
nea. a incercat in aceeași zi a 
lunii septembrie, pentru a do
liu oară, să sustragă piine pe 
ponta fabricii. Potrivit legii 
nr. 59/1069, faptele lor nu mai 
constituiau abateri disciplinare, 
ci infracțiuni, aflindu-se la a 
doua tentativă dc furt. Datoria 
conducerii întreprinderii in 
fața acestei situații trebuia să 
fie unu singură, și anume, se
sizare:. organelor '! ■ urmărire 
penală pentru v r_clu și sta

ridic împreună cu contabilul 
șef al I.M.P.P. atrag atenția 
directorului că fapta respective
lor salariate — aflate la a 
doua abatere — este calificată 
de lege drept infracțiune, întoc
mind totodată adresa către or
ganele de cercetare. Consecvent 
primei Tezoluții. directorul C. 
Lupulescu iși susține punctul 
de vedere personal, nu acceptă 
o consultare mai largă cu ofi
ciul juridic și reînnoiește dis
poziția inițială : „Se va aplica 
sancțiunea mustrare scrisă".

de fapt, deșeuri (?!). A doua zi 
mai depune niște caracterizări 
(deși nu i-au fost solicitate) asu
pra celor două salariate din 
care rezultă că acestea sint 
„foarte conștiincioase11 : „Nu
au avut abateri de la disciplina 
muncii, nu au fost sancționate, 
nu au săvirșit fapte care să 
pună în pericol integritatea a- 
vutului obștesc".

Stranii metamorfoze în re
tortele întortocheate ale princi
piilor unui conducător! In
fracțiunea sc transformă pes

te noapte in abatere disci
plinară, piinea sustrasă (vîn- 
dută apoi, in aceeași zi. popu
lației) devine pe neașteptate... 
deșeu, iar recidivistul devine 
„curat ca lacrima", cu obrazul 
nepătat de nici „o abatere--. 
Deci adevărul este mai întîi 
ignorat, apoi ocolit cu îndemî- 
nare pentru ca in final să fie 
complet denaturat. măsluit ! 
Conducătorul unității, din fac
torul chemat să vegheze la a- 
plicarea legii, la apărarea avu
tului obștesc, devine protectorul 
unor infractoare, favorizatorul 
tentativelor de sustragere a 
plinii din incinta fabricii ! Nu-i 
oare un preț prea scump plătit 
unui fals umanitarism care nu 
folosește nimănui, nici unității 
și nici colectivului dc salariați? 
„Umanitarism" care devine o 
primă de încurajare in repeta
rea la nesfîrșit a abaterilor de 

' acest fel ?
De ce a perseverat pină la 

capăt directorul întreprinderii ? 
Indiferent de cauză, perseve
rența în apărarea unui infrac
tor nu poate servi drept soclu 

• pentru dobîndirea autorității.
Să acorzi un astfel de gir mo
ral acelor salaciați care, poate, 
zi de zi, au sustras „un ou" din 
avutul obștesc constituie o faptă 

i care anulează orice idee de au
toritate morală și profesională 
a conducătorului. Iată un ade
văr simplu care nu trebuie nici
odată ingorat. Măcar dc-acum 
încolo !

David MANIU, 
procuror șef 

Procuratura Petroșani
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in imagini
și fapte
in a doua decadă a lunii 

aprilie, un larg sortiment de 
produse realizate de industria 
constructoare de mașini a 
fost livrat peste hotaie. In 
R. P. Chineză, R. D. Germană, 
India și Italia au iost trimise 
peste 500 de tractoare, aproa
pe 500 de autocamioane, auto
turisme și autoutilitare au 
l'^t expediate in Cehoslova
cia. R. D. Germană, Polonia 
și R. D. Vietnam, sule de ma
șini agricole au fost exporta
te in Uniunea Sovietică.

Alte contracte. încheiate 
recent de inlreprinderea 
„Autotractor", prevăd livra
rea a 500 semănători in Uni
unea Sovietică, a zeci de 
tractoare lip U-400 in Grecia 
și a sute de autocamioane in 
R. P. Chineză și R. D. Viet
nam.La Eforie, înaintea sezonului estival
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FOTBAL

noi - j cluj S
■U fluierul arbitrului bucu- 

r.'h .in Aurel F< ntu (care a 
condus cu competență și coroe- 
tiludine o partidă disputata in
tr-o deplină notă dc fair-play), 
f< aliniază, la mijlocul terenu
lui. următoarele formații ; 
J1U1 stan — Palpai, Geor
gescu. Dobrcscu, Popescu — 
Remus Popa, Cotormani — Pe
ronescu. ton Constantin, Li
tanii. Xaidin: ’ * Cl UJ Mol
dovan — Creții. Pcxa, Cimpea-
nu, Șoptoreanu — Anca. Mus- 
tețea — l ifălcanu. Iilam, O- 
prea, ( oman. Și meciul începe...

Fără a forța, ca alte dăți. 
dura începutului de meci. Jiul 
declanșează, lotuși, partida a- 
v in tal. deschis, rapid, cu asen
timentul tacit și al... partene
rei sale de joc. adeptă a acc- 
ăciași maniere de a aborda in- 
tilnirile dc ca npionat. „Pistoa- 
I
Remus Popa — Cotormani și An
ca — Mustețea — funcționea
ză fără greș, se întrec in a-și 
tM.ne coechipierii din înaintare 

.in faze de joc clare, ce s-ar 
‘-putea solda cel puțin cu... o-

lor mai avansate linii ale celor 
două echipe in careurile ad

ieu de intervențiile prompte, 
îse alo apărătorilor. Cind 

meciul e pe calo să ia o tur
nură ..un nefavorabilă < chipci 
gazdă 'pectalorj.

«bieă joacă acasă?"!, intr-un 
moment cind nimic nu ne de- 
Icrm na să prevedem înviora-

• ' i - . Ion
Constantin inse ie. cu un șut 
rapid, puternic, pe sub porta
lul Moldovan. fru<;:!icind ( pa
să x. ciontă a lui Peronescu : 
•—0. In continuare, atacanții 

obișnuită do ioc. iși creează 
bune oe <zii de a majora sco
rul (in min. 27. faza din care 
S-a înscris golul se repetă a- 
proape identic. Moldovan insă 
se dovedește mai bine inspi
rat'. Cotormani < Xaidin (prin- 
U-un șut splendid, din întoar
cere) sint pe punctul de a se... 
înscrie si ci la cuvînt, dar ra
tează cu seninătate.

Pînă la pauză nu mai reu

nită in nota de apnlie înfrâ
nată cu mult timp înainte, in
filtrările singulare în careul 
a Ivors alo lui Ion Constantin 
sini dinainte sortite eșecurilor, 
mai ales datorită faptului că 
realizatorul principal al Jiului 
sc complace in situații comple
x'■ fără șanse dc izbîndă; „con- 
strucțiile* gîndilc ale unor a- 
tnouri caro să surprindă pe pi
cior greșit pe apărătorii uni
versitari (in rindul cărora 
Werner Pexa nu se remarcă, 
cum ne așteptam, ca un vii
tor <'om|x>nent al lotului pen
tru Mexico) sini din ce in ce 
mai rare. ,Azi nu avem spec
tacol’ — se exprimă cineva 
din tribună. Și totuși, deși nu 
vom mai avea ocazie, pină in 
final să asistăm la înscrierea 
de alte goluri, care dau co
lorii și nuanță meciului, oca
ziile nu se răresc. Peronescu și 
in special Xaidin încep să-și 
dezvăluie gama do procedee 

e. Matei Popescu, in apă
rare. rezolvă cu succes și lu
ciditate acțiunile ofensive clu
jene susținute in special de 
Anca, suplinind uneori și nc- 
- auranțeh- lui Dobrcscu și 
Georgescu, in ambele formații 
sc operează schimbări de na
tură să împrospăteze forțele: 
Dorin Barbu in locul Uifă- 
leanu si Munteanu in cel al lui 
Coinan; Marinescu pe postul

1 Remus Popa <i Sandu, in 
ultimele minute, in locul lui 
Ion Constantin.

Timpul se scurge, tabela dc 
marcaj rămîne neschimbată cu 
to O ' insistențele lui Anca și 
Mustețea. lui ..Pilu“ Cotormani 
și Sandu. Și. iac-așa. ia sfir- 
și| un meci curat, cursiv, cu 
rare acțiuni rapide o partidă 
de... zile obișnuite, foarte ușor 
de... uit u de sondatorii cărora 
le-au fost .;tocați“ complet 
nervii. Și pentru că in orice 
partidă, oricît ar fi ea de ștear
să. se remarcă lotuși cineva, 
notăm in încheiere numele ju
cătorilor caro ni s-an părut 
mai in... apele lor : Tal pai. Po
pescu. R. Popa si Naidin (Jiul), 
Anca și Mustețea (_U* Cluj).

i CLASAMENTUL i 
i I
i campionatului i 
! diviziei naționale A i
I i 22 12 5 5 30—20 291. Rapid 22 12 5 5 :io—20 29

U.T.A. 22 13 2 7 34—29 28
3. Steaua 22 12 3 7 47—26 27
4. „l)“ Craiova 22 10 6 6 29—25 26
5. Dinamo București 22 11 3 8 38—28 25
6. Jiul 23 II 3 9 28—27 25
7. F. C. Argeș 22 9 6 7 38—28 24
8. Dinamo Bacău 22 9 6 7 31—32 24
9. Petrolul 22 8 6 8 24—21 22

J0. Steagul roșu 22 9 4 9 28—31 22
11. nf Cluj 23 6 9 8 29—30 21
12. Farul 22 9 3 10 28—30 21
13. Crhaiț 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.A. 22 3 4 15 14—39 10

DIVIZIA C

Mai greu
decît arată scorul:

Știința - Arieșul Turda 4-2

,,Cupa primăverii44
Meciurile amicale de fotbal 

intre selecționatele zonelor și 
sectoarelor minei Uricani, din 
cadrul ..Cupei primăverii", au 
început. Minerii au venit în 
număr mare să-și susțină tova
rășii lor de muncă. E- 
chipele sectoarelor V și VI 
au terminat nedecis. scor 
2—2. Disputa sportiva între
fotbaliștii zonelor 1 Și II, a dat
ciștig de cauză pri inilor caro
au învins cu 3—2. Cine insă
va cuceri cupa rămîne de vă-

Gheorqhe SOCEANU 
corespondent
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Stiinta Petroșani—„U“ Timisoara 6-3
2 2

V. TEODORESCU

Pentru prima oară in acest 
retur, echipa studenților din 
Petroșani a evoluat pe stadio
nul Jiul din localitate. „Debu
tul" a coincis cu o victorie 
meritată, in dauna Arieșului 
din Turda. Înaintașii Științei 
angrenindu-se in jocul anost al 
adversarului au făcut ca efor
turile mijlocașilor Tismănaru și 
Știr de a lega jocul în cimp să 
rămînă zadarnice. Apărarea 1- 
mediată a Științei nu a avut 
: de 75 de minute prea

e probleme, dar în final, 
atunci cind a lost pusă la în
cercare s-a lăsat ușor depășită, 
mai ales pe părțile laterale. 
Atacul gazdelor s-a zbătut, 
cum s-ar zice, ca peștele pe 
uscat fără a reuși însă prea 
mult deși adversarul nu opunea 

-"o rezistență prea marc. Oaspe
ții au prezentat o echipă tînără, 
nerodată, care însă are meritul 
de a fi jucat deschis din pri
mul pină în ultimul minut.

După cinci minute de joc de 
tatonare, o combinație rapidă : 
Tismănaru, Marcu, Bălăneanu 
se încheie cu un șut al ultimu
lui din marginea careului mare, 
si... 1 - 0 pentru Șliinta. După 
ce Ursu (Arieșul) este pe punc
tul de a egala situația, după ce 
Tudor (min. 20) si lonescu 
(min. 24) ratează două situații 
bune de qol, studenții își mă
resc avantajul. lonescu este 
faultat la 25 m de poartă. Lo
vitura liberă directă este exe
cutată impecabil de Știr și 2—0. 
Adversarul este făcut grogy. 
Golul trei plutește in aer, dar 
refuză să cadă atil în minutul 
32 cînd Marcu ezită puțin la e 
centrare a lui Bălăneanu, cît șl 
în min. 33, cînd în urma unul 
fault a lui Fedeleș asupra lui 
Făgaș. lonescu -pasează" la 
portar, balonul așezat pe punc
tul de la 11 metri. Oaspeții par 
încurajați de această ratare, 
preiau inițiativa și în min. 35

și 39 sint pe punctul de a în
scrie prin Milnă. Numai inter
vențiile de ultim moment ale 
lui Floca au salvat echipa din 
Petroșani de primirea golului.

Repriza secundă are o desfă
șurare mult mai dramatică. Sco
rul de 2—0 la pauză putea să 
fie majorat de Marcu (min. 42), 
lonescu (min. 50) și Tudor (min. 
62), dar balonul ocolește de fie
care dată ținta. In min. 65, pe- 
troșănenii înscriu totuși prin 
Varhonic dar in... proprie poar
ta. Neagu de la Arieșul șutează 
slab înspre poarta apărată de 
Floca, fundașul sting al gazdelor 
intervine deviind balonul în 
colțul de sus al propriei porți.
2— 1 pentru Știința. Din acest 
moment jocul se aniinează, oas
peții urmărind egalarea iar gaz
dele majorarea scorului. In 
min. 72 — o splendidă centrare 
a lui Tismănaru. Balonul se în- 
lîlnește cu capul lui Marcu și...
3— 1.

Mingea este repusă la centru, 
oaspeții pornesc la atac prin 
Popa, un dribling, centrare la 
Mîlnă care reia cu capul peste 
portarul Floca șl 3—2. Studen
ții apasă din nou pe arcelera- 
lor și dună <o Bălăneanu șu
tează în bară (min. 80) tot el 
pecetluiește scorul final. 4—2. 
lonescu „lucrează" frumos o 
minge, centrează pe jos, Marcu 
lasă balonul să treacă înspre 
micuța extremă dreaptă, un 
șut sec al acesteia și gol (min. 
86).

Am remarcat jocul bun pres
tat de Izvernari, Tudor (foarte 
ofensiv), Tismănaru, Știr (de la 
Știința), Mîlnă. Pîrvu și Popa 
(de la Arieșul).

învingătorii au folosit urmă
toarea formație : Floca — Botoș, 
Izvernari, Tudor, Varhonic 
(Ștefănescu) — Tismănaru, 
Știr — Bălăneanu, lonescu, 
Marcu, Făgaș.

Nicolae LOBONȚ

Desfășurat pe terenul din 
\Tonea, pc un timp excelent, 
meciul de rugbi dintre Șliinja 
Petroșani și „U" Timișoara 
s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic. încă din primele mi
nute ale meciului se joacă 
în forjă, ambele echipe cre- 
înd laze de rugbi de toată 
irumusefea arălind că locu
rile fruntașe din clasament, 
pe care le ocupă, („U“ locul 
3 și Știinla locul 5) le merită 
cu prisosință. • Se inițiază 
contraatacuri periculoase alit 
pe înaintare cil și pe linia 
de treislerturi dar ele se lo
vesc dc apărări care plachea
ză totul. Cei care reușesc să 
înscrie primii sint oaspeții 
care transformă o lovitură de 

•iPedeapsă, prin Dujă. de la 
aproximativ 20 m. Înscrierea 
celor trei puncte invită pe 
gazde la un joc mai bun, ele 
instalindu-se autoritar 
renul advd'rs. Se comit

în le- 
nume-

apărarea
Timișoara

roase greșeli în 
Studenților din 
avi nd drepl rezultat acorda
rea de către arbitru a două 
lovituri de pedeapsă. Crăciu
nescu reușește o transfor
mare de la 35 m. Pină la 
sfîrșitul primei reprize, mai 
semnalăm o încercare a lui 
Crăciunescu de a rezolva o 
lovitură de picior căzută dar 
mingea nu trece printre bu
turi. După pauză aspectul jo
cului nu se schimbă, ambele 
echipe căutind să-și adjudece 
victoria. Se joacă in viteză, 
se inițiază atacuri rapide pe 
linia de treislerturi. la o ast
fel de fază Marinescu, inter
cala! printre troacari depășeș
te întreaga apărare adversă 
și cind să culce balonul in 
terenul de liniă. Dufă venit 
din urmă ii împinge balonul 
în terenul 
mai 
said

„mori". După nu- 
citeva minute, /a un of- 
la grămadă Șliin|a be-

neliciază de o lovitură de pe
deapsă transformată de Cră
ciunescu. Pină la siirșilul 
partidei ambele echipe au po
sibilități de înscriere dar se 
ratează prin Bărgăunaș, Trufă 
și Roșea de la Șt iinla, Suc iu 
și Dufă de la „U“ Timișoara. 
Si astfel la iluierul final ul 
arbitrului, Stiinta Petroșani 

termina învingătoare cu sco
rul de 6—3. De remarcat tap- 
tul că s-a muncit mult in 
acest meci desfășurat in de
plină sporli\ itate. Au plăcut 
in mod deosebi! pentru jo
cul bun realizat Marinescu, 
Crăciunescu, Moromele și 
Moroe de la Stiinfa, Suciu. 
Dufă, Popovici și Rășcanu de 
la „U“ Timișoara.

Foarte bun arbitra/ul lui 
/\. Gâgealu din București.

tn divizia B, Stiinta II Pe
troșani — C F. R. Brașov 
0—6.

Emilian NEAGOE
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HANDBAL
tare, nedecisă, ușor de... pus 
la punct. Și totuși... Da, și 
totuși Știința a cîștigat. Și 
n-a ciștigat la limită, prin- 
tr-un... noroc, cum ați fi ten
tați să credeți la citirea aces
tor rinduri de început. A ciș
tigat, „confortabil" : 18—15
(9—6). Și atunci ? Atunci, 
ce ? Am scris aceste consi
derații, de loc răutăcioase, 
pentru că am dori sâ vedem 
evoluind și altfel formația 
studenților petroșăneni, la ni
velul potențelor de care dis
pun componenții ei (și n-am 
putea să nu recunoaștem că 
Ignătescu, Cosma, Cioară, An
gliei. loan și ceilalți dispun de 
rezerve încă nepuse sufic - nt 
în valoare). Așa că...

SCURTE ȘTIRI • SCURTE
Astă seară, la Reims

FRANȚA — ROMÂNIA

ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI

Selecționata de fotbal a țării 
noastre, care se pregătește in 
vederea turneului final al cam
pionatului mondial, va susține 
astă seară la Reims un joc de 
verificare in compania echipei 
Franței. Meciul slîrnește un 
deosebit interes in rindul ama
torilor de sport francezi, dorr 
nici să urmărească evoluția fot
baliștilor români, după „draw“- 
ul realizat nu de mult la Stutt
gart în fața vicecampioanei 
mondiale, echipa R. F. a Ger
manici. In acest meci, formația 
probabilă a României va ii ur
mătoarea : Răducanu, Sătmă-

reanu, Lupescu, Dinu. Mocanii, 
R. Nunweîller, Dumitru. Nea
gu, Domide, Dumitrache, Lu- 
ccscu.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din ji.rul 
orei 21,25 desfășurarea jocului. 
Transmisia se va face pe pro
gramul 1.

★

•Stadionul Republicii va găz
dui astăzi după-amiază meciul 
amical de fotbal dintre selec
ționatele de tineret ale Româ
niei și Franței. Jocul începe la 
ora 17.

SAO PAULO 27 (Agerprcs). 
— Cu aproape o lună înain
tea începerii turneului final al 
campionatului mondial de fot
bal, selecționata Braziliei nu-și 
găsește cadența de joc și nici 
forma corespunzătoare. In me
ciul disputat duminică la Sao 
Paulo, fotbaliștii brazilieni nu 
au putut învinge echipa de ti
neret a Bulgariei, cu care au 
terminat la egalitate : 0—0. Su
porterii echipei braziliene au 
părăsii stadionul decepționați, 
și nu înainte de a fluiera co
pios echipa antrenată de Ma
rio Zagalo.

După pauză a fost introdus 
în formație și celebrul Pole, 
care și ol dezorientat n-a știut 
să depășească masiva apărare 
a oaspeților. La sfîrșitul jocu
lui, Pole a declarat că este ne
mulțumit de......atitudinea spec
tatorilor deoarece aceștia nu

înțeleg că ci se pregătesc pen
tru campionatul mondial, avînd 
nevoie de asemenea meciuri".

★
Miercuri, la Rio de Janeiro, 

echipa Braziliei primește re
plica selecționatei austriece. 
Alte două meciuri amicale vor 
opune formații necalificate în 
campionatul mondial : sîmbătă 
la Budapesta echipa Ungariei 
înlîlne.ște formația Poloniei, iar 
duminică la Basscl Elveția joa
că cu Franța.

Cu marc interes este aștep
tat. mai ales de amatorii de 
fotbal belgieni și englezi, retu
rul finalei „Cupei europene" a 
tirgur;,or între Arsenal Londra 
și Anderlecht (Bruxelles).

Miercuri scara la Viena se 
dispută finala „Cupei cupelor* 
între .Manchester City și Cor
ni k Zabrze.

Rezultatele concursului

PRONOSPORT
nr. 17 din 26 aprilie 1970

1. Bari
2. Brescia
3. Milan
4. Palermo
5. Roma
6. Sampdoria
7. Torino
8. Verona
9. Poiana

10. Știința Bacău
11. Gaz metan
12. Olimpia Oradea
13. Vagonul Arad

Juventus
Lazio
Lonerossi
Fiorentina
Bologna
Internazionale
Cagliari
Napoli
Politehnica Galați
Sportul studențesc
C.S.M. Sibiu
Politehn Timișoara
C.S.M. Reșița

Constituirea Asociației 
sportive a Liceului 

industrial minier Petroșani
Simbată, 25 aprilie, la Liceul 

industrial din Petroșani a avut 
loc ședința de ponstiluire a 
asociației sportive a elevilor. 
Cu acest prilej a lost pre
zentat regulamentul de funcțio
nare a asociației; s-a ales con
siliul de conducere al noii a- 
sockiții sportive: „L.I.M, Pe
troșani", format din Ardelean 
Victor — președinte, loan Con
stantin, Bona llarie, Sporea 
Dionisie, Cadea Dan, Sandu 
Victor, Krausz Ludovic . Zup 
Constantin.

De asemenea, directorul li

ceului, prof. Popescu Anton, a 
fost ales drept pro linte de 
onoare al asociației.

Primele obiective sportive, 
conform calendarului compoti- 
țional al asociației, vexr fii 
crosul tineretului, pentatlonul 
atletic școlar, ștafeta atletică 
combinată, cursul de pregătire 
al arbitrilor și instructorilor

De bun.; scamă că, in noul 
cadru organizatoric, primele 
rczull.ile ale asorialiei sportive 
„L.I.M. Petroșani" nu vor In- 
tîrzia să apară. _____ _
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18.00 Deschiderea emisiunii. Lu
mea copiilor.

18,30 Actualitatea economică.
18.55 Anunțuri — publicitate.
19,00 Telejurnalul dc seară.
19.20 La volan — emisiune 

pentru conducătorii auto.

19.35 Atomul — această necu
noscută. Nașterea luminii.

20.00 Reflector.
20,10 Anunțuri — publicitate.
20,15 Film artistic : „Doctor

Socrates".
21,25 Tezaurul de la Colțea — 

reportaj.
21,40 Moment coregrafic.
21.55 Teleglob. Japonia.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.35 Muzicorama TV.

23,00 închiderea emisiunii.

MUZICĂ

scurtcircuit
In clipele de răgaz, simți ne

voia, uneori, de a bea o cafea 
în tihnă și de a asculta o me
lodie care să-|i meargă la i- 
nimă. Localuri care ar putea -ă 
satisfacă această pretenție (de 
nu prea marc amplitudine...) 
sînt două, cafe-barul și restau
rantul „Carpați", situate în 
porțiunea centrală a corso-ului

NOTĂ

pctro.șănean. Acestea dispun 
fiecare de cite un lonomat. Toa
te sînt cum sînt pînă la o 
adică... Adică... unul, cel de la 
„Carpati", a amulit de multă 
vreme, iar celălalt î|i zgirie au
zul cu plăcile extrem de uzate, 
că te destinzi, e adevărat, dau 
fugind de izvorul cu sonorități 
bizare...

Ne punem pe recepție: am 
dori să aflăm CUM și ÎN CIT 
TIMP se amortize îză un aseme
nea instrument muzical. dună 
cum se știe de loc ieftin... sau 
cei interesați sînt în total... de
zacord cu .tonul întrebării 
noastre ?

Așteptăm... emisiunea clară, 
limpede, în rezonanță cu dole- , 
anta exprimată. Schimbați 
placa !

T. M.

J .

Izvor
nou 
de

„aur
verde"

Urmare din pap. I 

de exploatare a lemnului înce- 
pînd cu data de 1 Mai. Este 
vorba de noua exploatare fo
restieră denumită Pășunea Pa
ring, situată în apropierea ca
banei Rusu.

Aici, brigada de muncitori 
forestieri a lui Nicolae Rusu 
dă zor în aceste zile la lucră
rile de pregătire a parchetu
lui. Sub conducerea maistrului 
de parchet Leon Cazacu se 
desfășoară cu febrilitate cură
țirea de arbori uscați și putre- 
găioși a întregii suprafețe a 
parchetului in devenire (lucru 
impus de N.TJS.), se execută 
construcția drumurilor de tras, 
construcția lămpilor de încăr
care. se fac pregătirile nece
sare in vederea utilizării trac
torului nou U.T.B-650 cu care 
a fost dotată noua exploatare 
și cu ajutorul căruia sa va e- 
fectua mecanizat transportul 
lemnului In faza sco»-aprun'a».

Din parchete'e noii AXoloațăr! 
forestiere se ''or val 'r Jn 
total 2 000 ine mas! lomnoaai 
asigurîndn-se ecunumiei națio
nale sortimente valoroaa» — 
bușteni de f ig. celuloză p. fag 
și construcții rurale pentrn ex
port eto.

Mica 
pu bl ici late

TI ND MAT 850 \
HAȚEG — 23 AUGUST, 9 i

★

3 Predau apartament ontraci 
Icu trei camere parter DevM .ț», 

Gojdn. bloc E scar.n 11, ?.par-
■ lamentai 2.

★
I CAUT femele la copii. .!«%- 

J port — Unirii, bl • ol li. șc. 2, 
ap. 4. intre orei* lî—18.
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felicită călduros cu ocazia 
zilei de 4 MAI întregul colec
tiv al exploatării pentru 

frumoasele rezultate 
obținute in producție 

] , și îi urează no/ ș/ noi succese 
.Mf, z~> 'n viitor!
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Cu pĂufppxt zilei k I MAI
Comitetul de partid, sindicat, UT.C 

■și Comitetul de direcție at exploatării 
felicită întregul colectiv pentru 

rezultatele obținute Ș' ii urează noi 
Si noi succese m reohzarea si deposings. 
Sarcinilor de p/an viitoare

Cdircdcrcetiea.

ȘANTIERUL -VALEA tJIULUl"
PETROȘANI
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Comt felul de partid, sindica ț 

■pre si Comitetul de direcție o/ 
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‘exploatării' felicită salariofii soi \ 
pentru nezjjlla/ele obhnute în 
.producție și le urează noi succese!
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TELEGRAME
Președintele Nasser a hotă- 

rit crearea unui comitet per
manent pentru afaceri exter
ne pe lingă Comitetul Cen
tral al Uniunii Socialiste A 
rabe, anunță agenția MEN.

♦

dc limbă germană. J< 
Knittel a încetat din vi 
duminică, la Maienfcld (c 
tonul Grisons). Knittel. C 
era in vîrstă de 80 dc ani, 
făcut cunoscut îndeosebi 
autor al romanelor dc 
oulațic mondială „Via Ma 
„El Hakim", „Bazaltul Albas
tru" și „Terra Magna11.

ca

♦
Cea de-a 25-a aniversare a 

eliberării deținuților din la
gărele de concentrare naziste 
a fost marcată la Paris de o 
ceremonie oficială, la mor- 
mintul ..Deportatului necu
noscut".

<>
Sub auspiciile Organizației 

Internaționale a Muncii în 
emiratul Dawlat Qatar ur
mează să fie inaugurat un 
centru regional destinat per
fecționării profesionale.

♦
Consiliul de conducere al 

Organizației Centrale a Sin
dicatelor din Kenya a adre
sat guvernului un apel în 
vederea naționalizării unor 
ramuri ale industriei, printre 
care transporturile și prelu
crarea tutunului.

♦
Pe șoseaua care leagă Ciu

dad de Guatemala de San 
Salvador a fost găsit cadavrul 
unui militant al Partidului 
Muncii din Guatemala. Fran
cisco Barreno, care a fost 
ucis.

♦
I.îcczar Avramov, vicepre

ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, mi
nistrul comerțului exterior, a 
sosit la Londra, la invitația 
ministrului comerțului al 
Marii Britanii. Roy Mason.

❖

Duminică noaptea, sala Se
natului Adunării legislative a 
statului Louisiana a fost par
țial distrusă de explozia li
nei bombe, a anunțat poliția 
din Baton Rouge, capii- 

:estui stat american.

TELEGRAME

A patra ședință 
de lucru 

din cadrul 
ctmvorbiriior

soviete
americane

de la Viena
VIENA 27 (Agerpres). — Luni 

s-a desfășurat la sediul Amba
sadei Statelor Unite din Viena 
cea de-a patra ședință de lu
cru din cadrul convorbirilor 
sovieto-aniericane cu privire la 
limitarea cursei înarmărilor 
strategico.

Cele două delegații, conduso 
de Vladimir Semionov (Uniunea 
Sovietică) și Gerard Smith (Sta
tele Unite), au hotărit ca urmă
toarea întîlnirc să aibă loc joi 
la sediul Ambasadei U.R.S.S.

1UW Y«»KK

VIAȚA INTERNAȚIONALA
SK28S5EHE

Festivitățile consacrate aniversării
eliberării orașului Brno

BRNO 27. — Corespondentul 
Agerprcs. Eugen Ioncscu. trans
mite : La Brno au continuat 
festivitățile consacrate celei 
de-a 25-a aniversări a eliberă
rii orașului. In sala Operei 
„Leos Janacek" a avut loc du
minică scara o sesiune festivă. 
In prezidiu s-au aflat J. Kor- 
cak, președintele Guvernului 
R. S. Celie, și alți reprezen
tanți ai conducerii dc partid 
și do stat, precum și invitați 
dc onoare. După înmînarca u-

nor ordine și medalii au rostit 
cuvinte do salut conducătorii 
numeroaselor delegații invitate 
la festivitate. Printre cei care 
au rostit cuvinte de salut a 
fost și ambasadorul României 
la Praga, Ion Obradovici. Sim- 
bătă, la monumentul eroilor ro
mâni caro, alături dc ostași so
vietici și partizani cehoslovaci 
au căzut în luptele grele des
fășurate cu 25 de ani în urmă 
pentru eliberarea orașului, au 
depus coroane de flori amba-

sâdorul român Ion Obradovici 
și o delegație a comitetului na
țional orășenesc Brno.

Gazdă tradițională a 
lirguri internaționale de pres
tigiu, orașul Brno 
unul din cele mai 
centre industriale 
slovaciei socialiste 
un oraș în care 
viață culturală intensă. In ul
timii ani, Brno a devenit, dc 
asemenea, un important centru 
universitar.

unor

este astăzi 
importante 
ale Ceho- 

și totodată 
pulsează o

BRUXELLES AUSTRIA

Un sfert de veac
de la proclamarea 
celei de-a doua

republici

Expoziție „Nicolae Bălcescu**
WASHINGTON 27. — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie transmite : La New 
York, intr-una din sălile clu
bului Universității Columbia, a 
avut loc vernisajul expoziției 
„Viața și activitatea revoluțio- 
nar-politică a lui Nicolae Băl
cescu". Expoziția, deschisă sub 
auspiciile Universității Colum
bia și Ambasadei române din 
Washington, prezintă documente 
istorice, privind personalitatea și

rolul Iui Bălcescu in frămintă- 
rile politice și sociale din Ro
mânia anului 1848.

Decanul Facultății de istorie 
a Universității Columbia, Phi- 
liph Mosley, și ambasadorul 
României la Washington, C. 
Bogdan, vorbind cu ocazia des
chiderii expoziției, au evocat 
personalitatea lui N. Bălcescu 
și însemnătatea revoluției din 
1848 in România.

Comisia K. D. Vietnam pentru anchetarea crimelor de 
război ale S.l.A. in Vietnam a dat publicității un comu
nicat cu privire la raidurile efectuate la 19 aprilie de avi
oane americane asupra unor regiuni din provincia Quang 
Hinh. Avioane de tip „F-4" și „F-105“ au lansat bombe ex
plozive și bombe cu bile, rănind cîteva persoane și proro
cind pagube materiale populației civile.

Comisia condamnă în mod sever aceste acțiuni ale 
S.U.A. și cere încetarea imediată a oricăror acte care le
zează suveranitatea și securitatea K. D. Vietnam.

Reuniune la nivel înalt
consacrată discutării

situației actuale
din Peninsula Indochina

HANOI 27 — (Agerpres). — 
Agenția V.N.A. anunță că la 
24 și 25 aprilie a avut loc. în
tr-o localitate situată la fron
tiera dintre Laos, R. D. Viet
nam și R. P. Chineză, o reu
niune la nivel înalt, convocată 
din inițiativa prințului Noro
dom Sianuk. La lucrări au par
ticipat delegații conduse de 
prințul Norodom Sianuk, prin
țul Sufanuvong, președintele 
C.C. al Frontului Patriotic din 
Laos, Fam Van Dong, primul 
ministru al Republicii Demo-

erate Vietnam, și Nguyen Huu 
Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

La încheierea reuniunii a fost 
dată publicității o declarație 
comună în care se arată că 
participanții au făcut un schimb 
dc păreri și au ajuns la o u- 
nanimitatc do vederi asupra 
situației actuale din Peninsula 
Indochina, exprimînd hotărîrea 
de a-și acorda „sprijin reci
proc în lupta împotriva duș
manului comun1'.

BRUXELLES 27 (Agerpres). 
— Sub auspiciile Asociației 
culturale Belgia-România. în 
aula mare a Universității din 
Liege a fost organizată o sea
ră consacrată României, la 
care au luat parte personali
tăți politice și culturale din 
provincia Liege. Au asistat 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Bruxelles, 
Al. Lăzăreanu, și alți mem
bri ai Ambasadei. Ministrul 
de stat L. Troclet a vorbit 
despre marile transformări 
intervenite în România după 
eliberarea de sub jugul fas
cist. In continuare ~ au fost 
prezentate filme documentare 
românești.

VIENA 27. — Coresponden
tul Agerprcs, P. Stăncescu, 
transmite: Poporul austriac a 
sărbătorit luni a 25-a aniversa
re a proclamării celei de-a 
doua republici — un sfert de 
veac de cînd Ia 27 aprilie 1945, 
reprezentanții partidelor socia
list, populist și comunist au 
semnat declarația de indepen
dență a țării prin care s-a con
semnat restaurarea Republicii 
Austria și se considera nul și 
neavenit Anschluss-ul (alipirea 
cu forța a Austriei la cel dc-al 
Ill-lea Reich).

A 25-a aniversare a fost mar
cată prin numeroase festivități. 
Luni dimineața, membrii gu
vernului s-au reunit într-o șe
dință specială. In salonul roșu 
al primăriei vieneze, unde a 
fost constituit primul guvern

austriac după cel de-al doilea 
război mondial, din reprezen
tanții partidelor socialist, popu
list și comunist, a avut Ioc o 
adunare festivă cu participarea 
președintelui Republicii. Franz 
Jonas.

Toate organizațiile politice, 
sindicale, ale foștilor luptători 
din rezistență, au programat, 
de asemenea, în aceste zile reu
niuni speciale.

Duminică seara, intr-un dis
curs radiotelevizat, președintele 
Franz Jonas a adus un oma
giu patrioților austrieci caro 
s-au jertfit pentru restabilirea 
independenței și celor care au 
contribuit la refacerea țării. 
Președintele a mulțumit totoda
tă, armatelor celor patru puteri 
aliate care au participat la eli
berarea Austriei.

HAITI

Rebeliunea

Senatorul Edward Kennedy va candida
la alegerile prezidențiale din 1972 ?

împotriva 
Iui Duvalier

a

CURT

WASHINGTON 27 (Agerprcs).
— Președintele Comitetului Na
țional al Partidului Democrat 
din S.U.A.. Lawrence O'Brien, 
a declarat duminică, în cadrul 
unei cuvintări radiodifuzate, că 
senatorul Edward Kennedy tre
buie să fie privit, in ciuda dez
mințirilor sale repetate, ca un 
candidat potențial al partidu
lui la alegerile prezidențiale 
din 1972

Declarația lui O'Brien este 
considerată la Washington ca

un ecou al presiunilor exerci
tate de o serie dc lideri demo- 
crați asupra senatorului Ken
nedy. apreciat drept una 
tre personalitățile cele 
populare ale partidului, 
ceptibil de a avea cele 
mari șanse electorale. In 
curile politice americane 
susține, chiar că, după închi
derea definitivă a cazului „Ko-

diu
rna i 
sus
urai 
cer- 

se

pechne", senatorului i s-a cerut 
să revină asupra declarațiilor 
sale anterioare prin care afir
ma că nu intenționează să 
candideze la alegerile preziden
țiale din 1972.

După oum se știe, Edward 
Kennedy a avut in iulie anul 
trecut un accident de automo
bil, în cursul căruia și-a pier
dut viața Mary Jo Kopechne,

fosta secretară a fratelui său, 
Robert. El a fost condamnat la 
2 luni închisoare, cu suspenda
rea pedepsei, pentru părăsirea 
locului accidentului, dar cerce
tările judiciare s-au încheiat 
in martie o dată cu verdictul 
Marelui Juriu din Edgartown, 
care l-a declarat nevinovat de 
moartea tinerei Kopechne, ca
zul fiind clasat.

• Guvernul Pnom
Penh a anunțat că a întreprins 
măsuri pentru normalizarea u- 
nor aspecte ale relațiilor Cam- 
bodgiei cu Tailanda. Intr-un 
comunicat oficial, publicat la 
Pnom Penh, se precizează că. 
pentru prima dată după rupe
rea relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări, la 23 octom
brie 1961, au fost reluate rela
țiile comerciale ale Cambodgiei 
cu Tailanda.

• Duminică seara, o bază do 
artilerie a forțelor S.U.A. a 
fost ținta unui puternic atao 
din partea subunităților forțe
lor Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud. a anunțat un 
purtător de cuvint al coman
damentului american de la Sai
gon. După un puternic' tir do 
mortiere, patrioții au pătruns 
în perimetrul ’ 
situată la 74 
Saigon.

PORT AU PRINCE 27 (A- 
gerpres). — După bombarda
rea, în cursul zilei de vineri, 
a palatului prezidențial și a 
altor edificii din Port Au 
Prince de către unitățile re
bele ale marinei. în Haiti 
situația a redevenit calmă. 
Intr-un discurs radiodifuzat, 
pronunțat duminică seara, 
dictatorul haitian Duvalier a 
anunțat că tentativa coman
dantului forțelor de coastă, 
colonelul Cayard, de a cuceri 
puterea a eșuat.

In discursul său. Duvalier 
a făcut cunoscut, totodată, că 
va cere extrădarea persoa
nelor răsculate, pentru tradu
cerea lor în fața unei curți’ 
marțiale. El a confirmat că 
o aripă a palatului preziden
țial a fost avariată în cursul 
bombardamentului.

Cele trei nave care au des
chis focul asupra palatului 
au părăsit zona portului 
Port Au Prince încă de sim- 
bătă, și se îndreaptă in pre
zent spre baza navală ame
ricană din Porto Rico. Știrea 
a fost confirmată de Depar
tamentul dc stat al S.V.A., 
care a precizat că persoa
nele aflate la bordul navelor 
au cerut azil politic în S.l’.A. 
In legătură cu această cerere 
se menționează că nu a fost 
luată încă nici o hotărirc.

Amintind revenirea la calm 
a situației, agențiile de presă 
relevă, în același timp, că 
forțele de securitate ale re
gimului — așa-numiții „Ton 
Ton" — au arestat deja ci- 
teva sute dc persoane, adîn- 
cind atmosfera de teroare 
care a marcat cei 13 ani de 
dictatură a lui Duvalier.

bazei, care este 
km nord-vest de

w
0

de manifestanți precedați de nu-O Aproximativ 4 000 
meroși membri ai parlamentului au luat parte duminică, 
la Bruxelles, la tradiționalul marș antiatomic. De data a- 
ceasta. participanții la demonstrație au cerut, printre al
tele, retragerea tuturor trupelor americane din Vietnamul 
de sud, respectarea drepturilor fundamentale ale poporului 
vietnamez, stabilirea ............... " ’ * ‘ - - -
Apropiat.

păcii în Laos, Canibodgia și Orientul

Pieter Smith, care a 
duminică recordul dc 

praviețuire a pacienților 
Christian Barnard, deținut_
Philip Blaiberg, a fost inter
nat la spitalul Groote Schuur. 
El este al treilea pacient al 
lui Barnard și a fost supus 
operației la 7 septembrie 1968.

de- 
su- 
dr. 
de

Duminică, în landul Schles
wig-Holstein din R.F. a Ger
maniei au avut-loc alegeri 
comunale pentru desemnarea 
a aproximativ 13 600 depute !i 
in organele locale. Parti-',ui 
social-democrat, dc guvernă- 
mint, a obținut 43,5 la sulă 
din sufragii, adică cu 3,6 la 
sută mai mult decit in I960 
Uniunii Creștin-democrate'i-au 
revenit 45,4 la sută, dar spo
rul de voturi a lost de numai 
0,3 la sută, cu mult inlerr r 
iafă de cel al social-democa- 
ților. Totodată, aceste ale 
geri au confirmat regresul 
continuu al Partidului natio
nal democrat (partid de orien
tare neonazistă), care a pier
dut jumătate din alegător a
săi. obținînd numai 2.4 la 
sulă din voturile exprimate.

Rudy VVeiscnberg, om de afaceri guatemalez, răpit

S. COMAN

aprilie, în Uniu- 
au fost lansați 

sateliți artificiali 
din scria „Cos-

„vîrsta majoratuluiPiața comună la

COLUMBIA

Cu aproape patru luni întîrziere și după o 
reuniune „maraton11, cei șase membri ai Pieței 
comune au declarat încheiată perioada dc tran
ziție a comunității. Președintele în exercițiu al 
Consiliului Ministerial al C.E.E., Pierre Harmcl, 
a denumit noua etapă „vîrsta majoratului11. 
Pentru Maurice Schumann, ministrul de exter
ne francez, este „a doua generație" a Pieței 
comune.

Momentul a fost marcat de depășirea ultimu
lui obstacol formal în calea „Europei verzi", de
sigur cu prețul unor renunțări sau insatisfacții 
permițînd aplicarea tuturor hotăririlor de prin
cipiu luate in decembrie 1969, la Bruxelles. 
Reglementarea ultimei probleme litigioase de 
natură agricolă — cea a vinului — va permite 
efectuarea, începînd de la 1 iunie — în loc dc 
1 aprilie, așa cum se prevăzuse inițial — a 
schimburilor libere intre statele membre. Pen
tru Franța (mare producătoare de vin. ca, și 
Italia) nu este un succes prea spectaculos, în- 
trucît aceasta, practic, avea și pină acum acce
sul liber pe piața R.F.G. și a țărilor Benelux- 
ului. In ce o privește. Italia ar putea pierde 
pe viitor o piață de desfacere, dacă Franța va

face apel, pină la sfîr.șilul lui 1971, la măsuri 
de salvgardare a propriilor interese, respectiv 
la limitarea importurilor italiene. Pe dc altă 
parte, noua reglementare fixează o serie de o- 
bligații și de interdicții în materie dc fabricare 
a vinului.

Momentul încheierii perioadei de tranziție a 
comunității fiind atins, ar urma ca „cei șase" 
să-și concentreze atenția asupra unei a doua 
ținte : întărirea Pieței comune. Dar timpul este 
foarte scurt pentru realizarea acestui deziderat, 
întrucit se apropie un alt eveniment: mult aș
teptatele negocieri cu Marca Britanic, in vede
rea aderării acesteia la C.E.E. Potrivit unor de
clarații venite alit din partea solicitanților, cît 
și din cea a membrilor comunității, tratativele 
cu Anglia ar putea începe înaintea lunii august. 
Or, aceașta ar însemna că, practic, „cei șase" 
dispun de numai trei luni pentru a discuta in
tre ei care este cea mai bună manieră de con
solidare a organismului comunitar în sectoa
rele cărora nu le-au acordat pină acum prea 
multă atenție, solicitați fiind dc „Europa verde".

Cotidianul „Dan y“. editat la Saigon informează că rftai 
multe comandouri speciale antrenate în Vietnamul dc ș^id 
de consilieri militari americani au trecut recent pe terito
riul cambodgian în provinciile Svey Rieng și Takeo. După 
cum au informat agențiile de presă, în aceste provincii iau 
loc lupte între unități ale autorităților de la Pnom Penh 
și grupuri armate ale populației, care se opun noului re
gim din Cambodgia.

Ziarul .Dan y", citat de agenția France Prcsse, preci
zează că această operațiune a fost întreprinsă cu asentimen
tul guvernului dc la Pnom Penh.

Optimism în legătură cu viitorul
programului „Apollo"

HOUSTON 27 (Agerpres). — Cercetarea cauzelor inci
dentului intervenit in timpul zborului navei cosmice „A- 
pollo-13", desfășurată in prezent ta centrul spațial din Hous
ton cu o amplă mobilizare de forțe, nu a dus încă la re
zultate concrete. Dacă in ceea ce privește localizarea inci
dentului — unul dintre rezervoarele de oxigen amplasate in 
modulul de serviciu — nu există dubii, rămin încă necunos
cute cauzele care au provocat explozia produsă in 
parte a navei. Este „suspectat" un motor care asigură 
ținerea oxigenului la o temperatură constantă pe tuati 
rata zborului. Se presupune că un scurtcircuit 
minat scoaterea motorului din funcțiune și ii 
supraîncălzirea ___ ' '
nici posibilitatea ca materialul izolant al cablurilor 
intrat in reacție cu oxigenul, provocind astfel 

întreaga muncă ar fi fost ușurată dacă 
misiei instituite pentru anchetarea incidentului 
posibilitatea să cerceteze înșiși locul exploziei. Or, modulul

X_________________________________

această

tă du- 
ar fi deter- 

i consecință 
oxigenului din -rezervor. Nu este exclusă 

................................................. să fi 
itfel explozia.

membrii co- 
ar fi avut

de serviciu a fost abandonat de aslronauți înainte de a 
reintra în straturile dense ale atmosferei. Un alt factor care 
îngreunează investigațiile îl constituie lipsa datelor teleme- 
trice înregistrate in mod normal de aparatele de bord ji 
trimise stațiilor terestre: șocul exploziei a provocat o 
„pauză" in sistemul de înregistrare.

La investigații au fost antrenate, de asemenea, compa
nia „North American Rockwell" — constructoarea modu
lului de serviciu al trenului spațial „Apollo-13" — și cor
porația „Beech Aircraft", care a executat o parte a comen
zilor pentru acest modul.

Din cauza dificultăților pe care le întimpină din lipsa 
de probe directe, comisia de anchetă nu-și va putea face 
cunoscute concluziile decit peste cel puțin o lună, a decla
rat președintele acesteia, Edgar Cortright. La Administrația 
Națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) se manifestă insă în continuare 
optimism în ce privește viitorul programului „Apollo".

0 Comitetul creat, dc prima
rul John Lindsay pentru in
vestigarea cazurilor dc corupție 
care ar exista, potrivit unor 
declarații repetate, în sinul po
liției newyorkeze, și-a început 
luni activitatea.

© Cu o singură rachetă pur
tătoare, la 25 
nea Sovietică 
pe orbite opt 
ai Pămintului 
mos“.

vineri de persoane necunoscute, a fost eliberat duminică in 
schimbul sumei de 250 000 dolari — s-a anunțat oficial Ia 
Ciudad de Guatemala. Agențiile de presă apreciază că ră
pitorii lui Weisenberg sînt elemente ale aceleiași organi
zații — „Forțele armate rebele" — care l-au răpit ?i asa
sinat pe ambasadorul vest-german în Guatemala. Karl von

In ciuda campaniei sale de
magogice (care includea de pil
dă deviza „fiecăruia un auto
turism"), fostul dictator Rojas 
I’inilla a pierdut, ce-i drept la 
Limită, in fața candidatului o- 
ficial, Misael Pastrana Borrero, 
in alegerile prezidențiale. Lupta 
strînsă dintre cei doi preten- 
denți la fotoliul prezidențial, 
reflectată și în evoluția rezulta
telor voturilor, a dus insă la 
o înrăutățire a climatului poli
tic. punctat de incidente de stra
dă .soldate cu răniți, un număr 
mare de arestări și mai multe 
tentative de rebeliune din par
tea unor ofițeri. Iar la aceasta 
se adaugă instituirea „stării de 
urgență" de către președintele 
în funcțiune, Lleras Restrepo, 
caro a ținut să-și facă cunos
cută hotărîrea de a nu admite 
tulburări in țară pînă la înche
ierea. Ia 7 august, a mandatu
lui său prezidențial.

Dar chiar înainte de desfă
șurarea alegerilor, climatul po
litic din Columbia dădea sem
nele unei deteriorări. In timp 
ce candidatul conservator Mi- 
sael Pastrana își asigurase 
sprijinul liberalilor aflați la 
conducere în baza acordului din 
1958 între cele două partide 
„tradiționale" care prevede suc
cesiunea, din patru în patru 
ani, pînă în 1974, a reprezen
tanților acestora în fruntea 
stalului, principalul său adver
sar, Rojas Pinilla, candidînd 
din partea partidului „Alianța 
națională populară", a mobilizat 
rindurile adopților săi, amonin- 
țîd cu o „încercare de forță" 
dacă rezultatele alegerilor vor 
fi falsificate. Or, după consem
narea victoriei candidatului o-

ficial cu o diferență de numai 
64 000 de voturi față de adver
sarul sau direct, fostul dictator 
Pinilla, a încercat să traducă 
în viață amenințările, organizind 
violente manifestații antiguver
namentale.

Situația încordată ce se men
ține in aceste zile în Columbia

Gilberto Vieira, și-a depus can
didatura la alegerile pentru Con
siliul municipiului Bogota — 
capitala țării. Pentru Senat șl 
Camera deputaților, comuniștii 
au susținut candidaturile repre
zentanților Mișcării revoluțio
nare liberale — o organizație 
grupînd numeroși lideri pro-

„schimbări in continuitate , a.'
t'mp cc principalul său adversar, 
Pinilla, a promis transformări 
de care nici nu voia să audă 
în timpul cînd se afla in frun-ș 
tea statului.

Problemele care frămintă ma
joritatea populației columbiene, 
din care 70 la sută lucrează în 
agricultură, nu-și pol găsi soliH 

electorale, 
ziarul „Lo 
columbicni 

în

victorie la limită
COMENTARIUL ZILEI

confirmă aprecierile partidului 
comunist din această țară șl 
ale celorlalte grupări democra
tice care au lansat cuvintul de 
ordine de a depune în urne bu
letine de vot albe sau pur și 
simplu do a nu participa la 
alegerile prezidențiale, întrucit 
acestea nu pot schimba, in ac
tualele împrejurări, situația din 
țară. Astfel se explică cele 
28 550 de buletine albi- depuse 
în urne și absențQ de la ale
geri a 3 688 878 de alegători 
din cei 8 milioane cu drept 
de vot. Forțele dc stingă și-au 
concentrat atenția în cursul a- 
cestci confruntări electorale 
spre obținerea de locuri in 
Consiliile municipale și Adună
rile provinciale. Secretarul ge
neral al P. C. din Columbia,

gresiști din Columbia.
Campania electorală agitată 

din ajunul scrutinului preziden
țial s-a soldat cu incidente 
între sprijinitorii celor doi can
didați principali. In ciuda due
lului lor polemic de la divers? 
întruniri, a furibundelor atacuri 
verbale, . , ’
ale celor doi principali candi
dați nu par de altfel sa se deo
sebească esențial. Pornind de 
la intențiile declarate de a se 
„menține pacea socială și a 
se pune capăt violenței". I >ți 
candidați! s-au pronunțat pen
tru schimbări în a -tu îla situa
ție economică a tăr;i, adoptai ea 
unor reforme in au icullură și 
pentru diminuarea iu sterii cos
tului vieții. Candidit'ii oficial 
Pastrana s-a pronunțat pentru

programele electorale

Iii în campanii 
După cum relata 
Monde", „țăranii 
nu s-au arătat interesați 
aceste alegeri, ini', licit sînt con
vinși că ele nu vor putea soluționa 
problemele lor". De altf ;l, m 
aqricullura Columbians trenea
ză domnia marilor latifundii. 
Potrivit datelor s Mistice, lati
fundiarii dețin 40 la sută din 
terenurile cultivable, iar sa
lariile muncitorilor agricoli 
sînt cu mult sub limita necesară 
asigurării existenței. Pe ansam
blul economiei, doaz 4 la sută 
din populația țării -- reprezen- 
tînd familiile ns'.ă'ile — ':l
însușește 40 la sută din venitul 
național. Există în Columbia 
peste 800 000 de șomeri, iar. 
anual vmr. Iirtil acestora spor; «- 
cu circa 200 000 de tineri care 
caută de lucru. Situația reclamă 
reforme cu adinei implicați! 
sociale ca reforma agrară, na« 
ționalizarea bogățiilor subsolu
lui, îngrădirea posibilităților do 
exploatare de către monopoly 
rile străine, lichidarea înapoie
rii unor regiuni ale țări!. Or in 
condițiile menținerii actuale!' 
oligarhii burghezo-feudalc so- 
întrevăd prea puține perspecti
ve de realizare a unor aseme
nea profunde transformări
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