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își sporesc angajamentele
IOACHIM MOGA

prim-secretar
al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Calamitățile naturale au lo- 
vit și o parte a județului Hu
nedoara. In fața pericolului deo
sebit de grav și iminent al 
inundațiilor pe întreaga vale 
a Mureșului din județul nos
tru. Comitetul județean de 
partid a desfășurat ample și 
energice acțiuni pentru a pre
veni și diminua efectul distru
gător al apelor. Au fost con
centrate in toate zonele peri
clitate asemenea forțe umane 
și mijloace tehnice, incit am 
izbutit intr-un răstimp foarte 
scurt să evacuăm și să scoa
tem in afara oricărui pericol 
12 000 oameni, un număr de 
64 000 animale, cantități con
siderabile de bunuri materia
le. Datorită acestor măsuri, in 
județul nostru au fost complet 
evitate pierderile de vieți o- 
menești si a fost foarte mic 
numărul animalelor pierdute.

i a toate măsurile, acțiunile 
și -forturile depuse, puhoiul 
de ape a provocat pagube se
rioase in județ. Pe intreaga 
luncă a Mureșului, de la in
trare la ieșirea din județ, o 
suprafață de circa 300 km p a 
fost complet acoperită de ape, 
fiind înecate 17 000 hectare 
de teren agricol. Revărsarea 
a afectat-total sau parțial 19 
localități și o parte a munici- 
cipiului Deva, inundind un nu
măr de 2 300 case, precum și 
20 obiective social-culturalc. 
De asemeneea, au fost inundate 
și paralizate total unele uni
tăți industriale, sectoare și sec
ții productive, depozite din De
va și Ilia și altele.

Consecințele inundațiilor le-a 
resimțit și. din păcate. încă le 
mai resimte întreaga economie 
a județului. Toate marile între
prinderi — Combinatul side
rurgic Hunedoara. Uzina „Vic
toria" Călan, minele din Valea 
Jiului. Poiana Ruscăi. din Mun
ții Apuseni, termocentralele Pa- 
roșeni și Mintia — precum și 
șantierele, sînt amplasate înalte 
zone și. din fericire, n-au fost 
afe-tate direct de calamități. 
•Indirect însă efectul revărsării 

s-a resimțit și aici. In- 
dezorganizaroa

un

vremelnică a transportului fe
roviar a provocat serioase di
ficultăți in aprovizionarea cu 
materii prime și cocs ă unită
ților siderurgice și în livrarea 
metalului spre uzinele consu
matoare din țară, a dereglat 
fluxul cărbunelui din Valea 
Jiului spre Termocentrala Min
tia și alți beneficiari.

Ceea ce, sub întinderea a- 
pelor a fost doar Un peisaj de
zolant. violent de întristător, 
a căpătat — pe măsura retra
gerii învolburărilor de ape — 
dimensiunile unor stricăciuni 
cu adevărat catastrofale. Mii 
de hectare semănate cu grîu 
și porumb și alte culturi au 
fost distruse. Baza legumicolă 
a județului, care începuse să 
se dezvolte promițător, a fost, 
de asemenea, foarte greu lo
vită. Au fost distruse sau grav 
avariate peste 300 casc. 40 km 
de șosele și drumuri, 740 km 
de rețele electrice de joasă și 
medie tensiune, clădiri ale 
cooperativelor agricole dc pro
ducție și unităților economice. 
După primele estimări, valoa
rea acestor pagube se cifrea
ză la circa 163 milioane lei, 
fără a mai adăuga stricăciu
nile pricinuite dc al doilea val 
de inundații.

Pe baza indicațiilor primite 
din partea conducerii parti
dului. personal din partea to
varășului Nicolae Ccaușescu. 
in funcție de situația concretă 
existentă. Comitetul județean 
de partid a concentrat forțele 
și mijloacele spre refacerea 
obiectivelor de maximă prio
ritate și urgență. Pe măsura 
retragerii apelor a fost refăcu
tă calea forată deteriorată, 
reslabilindu-se operativ trafi
cul feroviar pe ruta Simeria— 
Arad. Intr-un termen foarte 
scurt au fost refăcute și reda
te circulației șoselele spre Brad. 
Ilia. Lugoj.

Deși răstimpul este scurt, iar 
în urmă cu numai cîteva zile 
asupra luncii Mureșului s-a a- 
bâtut un al doilea val do inun
dații. -outem spune că viața e- 
conomieă și socială a județu
lui nostru tinde rapid spre nor-

malizarea deplină. Cu excepția 
abatorului Deva și a I.M.A. 
Ilia, toate obiectivele economi
ce au intrat în funcțiune și nă
dăjduim ca, in cîteva zile, să 
încheiem această importantă e- 
tapă spre redresare. Trebuie, 
de asemenea, să precizăm că 
populația sinistrată a fost ca
zată in condiții corespunzătoa
re. asigurîndu-i-se alimente, 
apă potabilă. îmbrăcăminte, a- 
sistență medicală și tot ce este 
necesar . traiului. In același 
timp s-au luat măsuri ca acti
vitatea școlară să se desfășoare 
potrivit cerințelor.

Cu toate că în ultimele două 
săptămîni, atenția noastră a 
fost concentrată zi și noapte 
spre zonele lovite de calami
tăți. nu am scăpat nici un mo
ment din vedere menținerea 
în industria județului a unui 
puls industrial viguros, neîn
trerupt. Am considerat că. în 
situația specială creată, cel mai

• mare aport pe care comuniștii, 
toți oamenii muncii din jude
țul nostru pot și trebuie să-l a- 
ducă la recuperarea pagubelor 
pricinuite de inundațiile care au

- lovit atit dc greu țara, este să 
asigure ca uriașa forță ii 
dustrială a Hunedoarei și 
celorlalte mari unități indus
triale să-și subordoneze totali
tatea energiilor lor normaliză
rii vieții economice. In condi
țiile vitrege dc care am amin
tit mai sus, munca tuturor co
lectivelor din întreprinderi s-a 
transformat într-o bătălie la fel 
de dramatică și de încordată, 
la fel dc amplă, profundă și 
înălțătoare prin eroismul ei. 
ca însăși lupta acerbă cu furia 
anelor. încercăm marea satis
facție de a arăta că. in aceste 
zile memorabile, toate colecti
vele și-au făcut cu prisosință 
datoria, îndeplinind cu riguro
zitate sarcinile dc plan deo
sebit de mobilizatoare.

Tn asemenea împrejurări deo-
• sebit de complexe, cind însăși 

îndeplinirea sarcinilor zilnice 
de plan cere eforturi maxime
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Ieri un convoi de 
zece autocamioane a 
pornit din fața Cons - 
liului popular al mi - 
nicipiului Petroșani 
spre capitala județului. 
Ă fost ultimul convoi 
cu încărcătura de o- 
biecte și alimente pe 
care oamenii munici
piului nostru le desti
naseră semenilor lor 
din localitățile lovite 
de stihiile lichide ce 
au bintuil cu alîta 
cruzime in cursul lunii 
mai.

Puhoaiele au trecut... 
Au lăsat in urmă ru
ine și durere, oameni 
care au pierdut lot
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ce agonisiseră intr-o 
viată. Dar oamenii au 
rămas la posturi — 
uniți și hotărifi să 
înfrunte natura, dîrzi 
și încrezători in marea 
operă a refacerii de 
care se apucaseră a 
doua zi după ce apele 
se potoliseră. O între
prindere curajoasă, e- 
roică dar cu șanse de 
certă reușită, tocmai 
datorită uriașei și 
impresionantei solida
rități a tuturor 
acestor păminluti 
fața calamităților, 
opera reconstrucției.

Ieri a pornit dm 
Petroșani un convoi cu

fiilor 
in 
in

50000 de obiecte — 
încălfăminte și îmbră
căminte pentru copii 
și bătrîni, pentru fe
mei și bărbați, aproa
pe 1 000 kg alimente șt 
peste 5 000 kg furaje. 
Dar, mai presus de 
toate ducea spre zonele 
sinistrate căldura i- 
mensă, sentimentul ro
bust de solidaritate al 
oamenilor Văii Jiului, 
al minerilor și țărani
lor, al intelectualilor 
și sulelor de activiste 
obștești de pe lingă 
comitetele și comisii
le de femei care acti
vaseră neobosit in

aceste zile la centrele 
de colectare a obiec
telor destinate sinistra- 
ților. „Municipiul Pe
troșani — pentru 
miliile sinistratilor din 
județul nostru", „Oa
menii muncii din Va
lea Jiului sini alături 
de voi" — iată in
scripțiile prestate de 
caravană spre z.onele 
calamitate.

Dar, mai presus de 
aceste inscripții ea 
ducea spre oamenii 
greu încercați, mesajul 
tonic de solidaritate 
frățească al populației 
Văii Jiului.
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La bucurești s-au deschis joi 
dimineața lucrările celui de-al 
doilea Colocviu european cu 
tema : „Problemele conferinței 
europene pentru cooperare și 
securitate", organizat sub egi
da Asociației de Drept Interna
țional și Relafii Internaționale 
din România (A.D.I.R.I.).

Timp de trei zile, participan
ta — oameni de știință, experfi 
și specialiști in domeniul rela
țiilor internaționale — vor abor
da probleme privind rolul con
ferinței europene in procesul 
de edilicarc a securității, conți
nutul șl scopurile acesteia, o 
serie de aspecte ale pregătirii 
și organizării ei, precum și 
contribuția directă pe care ei 
o pot aduce la așezarea relații
lor intre slate pe principiile 
fundamentale ale dreptului in
ternational, la instaurarea unui 
climat favorabil colaborării și 
cooperării intre popoarele con
tinentului nostru.

La ședința de deschidere au 
luat parte Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu. ministrul a-

facerilor externe. George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Deschizând lucrările, prol. dr, 
docent Traidn lonașcu, preșe
dintele Asociației de drept in
ternațional șl relații internațio
nale din Republica Socialistă 
România, a salutat pe partici
pant! in numele Asociației, 
urind spcces desfășurării coloc
viului.

Secrelarul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Constantin Stătescu, a dat apot 
citire mesajului președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușe.scu, adresat participant 
filor la' colocviu.

Mesajul a fost urmărit cu 
atenție și primit cu interes de 
participanli.

La lucrările colocviului iau 
parte 50 de oameni de știință 
din 25 de țări, precum și re
prezentanți ai unor organizații 
și institute internaționale.

(Agerpres),

MESAJUL

Apă potabilă 
pentru Aninoasa

iiiuiiirabrii!

președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii

Desiinaias* C. T. Mintia
In secția turnătorie a 

U.U.M.P. a fost recent ter
minat al doilea lot (numă- 
rînd 700 bucăți) de ciocane 
pentru morile de cărbune de 
la Centrala termoelectrică 
Mintia, ciocane care condițio
nează funcționarea pe căr
bune a „stelei" de pe Mureș.

O contribuție importantă 
și-o aduc în executarea cu 
succes a acestei comenzi ur
gente în totalitate

numără 25 000 de astfel 
ciocane- — brigăzile de for
matori. turnători și de oțc- 
lari-topitori conduse de Gh. 
Scurtu și Nicolae Bojiță.

Se
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La stația dc filtre Și pom
pare din Iscronț, în care apa 
provenită din conducta Lun
cile Boantei — Preparația 
Coroești va fi filtrată, clori- 
nată și apoi pompată in re
zervoarele mari de apă po
tabilă ale localității Aninoa- 
sa, lucrările de construcții- 
montaj se apropie de sfirșit.

Recent a fost introdusă apa 
în rezervorul stației de fil
tru, cfectuîndu-sc proba de 
etanșeizare.

de recepjie
zile constructorii 

de șantiere al 
la stația

In aceste
Grupului 2
T.C.H. montează 
auto-moto de la Livezeni u-

tilajolc pentru gresat și spă
lat.

Pină la sfîrșitul acestei luni 
se preconizează ca stația să 
intre in funcțiune.

Socialiste România,

materiale

creșterea 
bunăstării

Recentele măsuri ale parti
dului și statului luate pentru 
dezvoltarea unuia din sectoa
rele de bază ale agricultu
rii noastre socialiste — zo
otehnia — dovedesc încă o 
dată preocupările continue 
de a se asigura oamenilor 
muncii o abundență tot mai 
mare de produse alimenta
re și. prin aceasta, creșterea 
continuă a nivelului de trai 
al întregului popor. Stimu
lentele ce se acordă tuturor 
crescătorilor de animale vor 
determina cointeresarea ma
terială a acestora, impul- 
sionînd totodată, de pe acum, 
sporirea producției de bunuri 
alimentare, îndeosebi a celor 
de origine animală: carne, 
lapte, ouă etc. In aceste mă- 
suri hotărîte de partid și de 
stat, noi muncitorii vedem 
o nouă oîrghie care va ac
ționa în folosul economiei na- 
tion-de, in folosul întregului 
ponor. Ele sînt o dovadă 
certă a chibzuințe! ou care 
sînt soluționate -problemele 
țării noastre pentru crește
rea continuă a bunăstării 
materiale a oamenilor muncii.

Simion NEGRU 
maistru miner principal 

mina Dilja

(Continuare in pag. a 3-a)

Fcontul C.E.C. 2000 I 
I La 4 iunie, valoarea depu

nerilor din intreaga țară in 
contul C.E.C. 2 000 s-a ridi
cat la 63 354 000 lei.

In ultimele două zile, au 
depățit »urua totală de 1 mi-

lion lei ia 
ajutorarea 
te și județele Alba, Cara>- 
Severin, Constanța, Ilfov, Ma
ramureș, Neamț, Vilcea.

(Agerpres)

depunerile pentru 
familiilor sinislra-
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Cehoslovacia 4—1Brazilia
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Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza 

Pahlavi Aryamehr, 
o vizită 
România

va face 
otseâală îsi

în spiritul relațiilor de prie
tenie dintre România și Iran, 
președintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
și soția, Elena Ceaușescu, 
au invitat pe Maiestățile Lor 
Imperiale șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr

CIUDAD DE MEXICO 4 
(Agerpres). — Echipele favo
rite au cîștigal pe toată linia 
meciurile din cea de-a doua 
zi a „optimilor" de finală ale 
campionatului mondial de fot
bal. Scorul etapei l-a realizat 
Brazilia care s-a impus net 
cu 4—1 in fata formației Ce
hoslovaciei, unul din marii 
outsider! ai competiției. Belgia 
a întrecut cu 3—0 pe Sal
vador. R. E. a Germaniei s-a 
întrebuințat serios pentru 
învinge la limită (2—1) 
pa Marocului, în timp 
Italia a cîștigal cu 1—0, 
meci pe muchie de cutii 
selec/ionata suedeză, 
scurtele relatări de la 
patru partide.

a 
echi- 

ce 
un 
cu 

laid 
cele.

și împărăteasa Farah să facă 
o vizită oficială in România.

Maiestatea Sa Imperială 
șahinșahul Aryamehr și Ma
iestatea Sa împărăteasa 
Farah au acceptat cu mare 
plăcere invitația. Vizita va 
avea loc intre 26 iunie și 1 
iulie 1970.

In pagina a 2-a

școală-educatie

GUADALAJARA: Pe un 
timp bun pentru fotbal, sta
dionul Jalisco de la Guadala
jara a găzduit al doilea meci 
al grupei a 3-a, opunînd echi
pele Braziliei și Cehoslovaciei. 
In tribune, publicul nu a fost 
mai numeros decit la jocul 
România — Anglia, dar încă 
din cursul dimineții orașul 
fusese invadat de o mulțime 
de suporteri brazilieni, îmbră-

NICOLAE CEAUSESCU, 
adresat participanților la Colocviul 

științific de la București, 
organizat de Asociația de Drept 

Internațional și Relații
Internaționale

Socialistă
din Republica 
România

Am deosebita plăcere să a- 
dresez un salut cordial specia
liștilor în domeniul teoriei și 
practicii relațiilor internaționa
le. participanți la cel de-al II- 
lea Colocviu organizat la Bu
curești de Asociația de ~ 
Internațional și Relații 
naționale din Republica 
listă România..

Lucrările Colocviului 
neavoastră au loc în 
care oferă 
tăți pentru desfășurarea cu suc
ces a acțiunilor îndreptate spre 
realizarea păcii și securității 
în Europa. Ecoul pozitiv de 
care s-a bucurat ideea unei con-

Drept 
Inter- 
Socia-

i dum- 
condiții 

multiple posibili-

ferințe europene — inițiativă 
lansată; după cum se știe, de 
țări socialiste, printre care și 
România — dialogul activ an
gajat intre guvernele statelor 
interesate cu privire la pro
blematica și modalitățile de 
organizare a conferinței pun in 
relief tot mai pregnant utili
tatea și necesitatea acestei ac
țiuni.

Tema reuniunii dumneavoas
tră „Probleme ale Conferinței 
pentru securitate și colaborare 
in Europa” este de stringentă . 
actualitate pentru țările și po«

(Continuare in pag. a 4-a)
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cați în culori țipătoare și 
agitînd stequlețe, defilînd pe 
străzi, acompaniați de nenu
mărate orchestre de „Maria
chis". La corul galeriei brazi
liene în momentul începerii 
meciului s-au adăugat glasu
rile nu mai puțin sonore ale 
gazdelor astfel că meciul a 
beneficiat de o ambianță din
tre cele mai propice. Și în 
timp ce toată lumea îi încu-

raja pe sud-americani, 
minutul 11, Adamec pasează 
lui Pelras care-1 driblează 
pe Brito și printr-un șut in 
cruciș înscrie imparabil. Echi
pa braziliană iese la atac: 
in minutul 15 șutul lui Tos
tao întilnește bara. După 9 
minute survine egalarea: lovi
tură liberă de la marginea 
careului de 16 m. Rivelino 
șutează puternic prin zid: 
l—1. Cu acest scor se înche
ie și prima repriză. Partea a

doua a meciului începe cu 
cîteva atacuri ale formației 
cehoslovace. Vesely și Petras 
forțează apărarea braziliană, 
dar Felix și Everaldo clarifică 
situațiile periculoase. De acum 
încolo meciul va fi un recital 
brazilian. După bara lui Ger
son, la un șut de la 30 m, 
urmează o acțiune de mare 
subtilitate între Jairzinho — 
Tostao — Gerson, prelungită 
le Pele, care, în stilul său 
personal, stopează balonul pe 
piept, și cu un șut fulgerător 
aduce avantajul echipei sale. 
Scorul începe să ia proporții. 
In minutul 63 Jairzinho, lan
sat de Gerson, cu un șut lo
bat îl păcălește pe Viktor șt 
înscrie în poarta goală. Ul
timul gol este semnat tot de 
Jairzinho. servit cu o pasă 
ideală de Pele. 4—I în favoa
rea Braziliei. Arbitrul Barreto 
(Uruguay) a condus următoa
rele formații : BRAZILIA :
Felix — Carlos Alberto, Brito, 
Piazza, Everaldo, Clodoaido, 
Gerson, Rivelino, Jairzinho, 
Tostao, Pele; CEHOSLOVACIA: 
Viktor, — Dobias, I 
Migas, Hagara, 1 
(Kvasniak), Kuna. 
Petras, Adamec. Jokl.

Horvath, 
H rd lie ha
Vesely,

■
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EXERCITAREA 
CU 

COMPETENTĂ 
a dreptului de control 

al organizației de partid, 
condiție esențială 

f p

a perfecționării 
procesului de învățămint

Conf. mg. IUE CONST ANTINESCU,
secretarul comitetului de partid 
al Institutului de mine Petroșani

i

i
li

I

KuiiUiâ luată tic Congresul 
£1 X-lco al P.C.R. de a se 
eeorda organizațiilor de partid 
din invățâmint dîept de con
trol asupra activității conduce
rii institutelor si facultăților 
•este de o importanța deosebită. 

Exercitarea acestui drept im
plica perfecționarea relațiilor 
cu conducerea administrativă, 
stabilirea exactă a raporturilor 
dintre organizația de partid și 
corpul profesoral. decanate 
sau rectorat Avind țeluri co
mune, organizațiile de partid 
și conducerea institutului sau 
conducerile facultăților sint 
chemate să depună toate efor
turile pentru realizarea obiecti
velor majore ale activității de 
instruire si educare a tinerei 
generații

Comilelul și organizațiile de 
partid din cadrul institutului 
nostru au înțeles dreptul de 
control asupra conducerii ad
ministrative a institutului șt 
facultăților nu ca o subordona
re a acestora, ci ca o datorie 
în vederea realizării scopului 
comun : perfecționarea procesu
lui instructiv-educativ, forma- 

. rea unor cadre de specialiști 
cu înaltă calificare, cu o con- 

I cepție științifică despre lume 
și societate.

Pe linia procesului de învă- 
lămînt. birourile, comitetul de 
partid si organizațiile de bază 
iau în dezbatere diferite pro
bleme de conținut privind învă- 
tâmintul, ca de exemplu : im- 
b’m i'ățirea planurilor de învă
ță" locul si conținutul unor 
cL-' pline. Astfel, comisia for
mală in cadrul oroanizatiei de 
bază nr. 1 va studia planurile 
de învătămint pentru subi.ngi- 
neri. iar comisia profesională 
pe institut va întocmi un -tu- 
diu cu tema „Locul discipline
lor de geologie în învățămiMul 
superior minier". Se analizea
ză pregătirea studenților in 
limpul anului și se iau măsuri 
pentru perfecționarea studiului 
individual ca formă principală 
£ pregătirii profesionale.

la nivelul conducerii insti
tutului, reprezentanții organi
zațiilor de bază $î ai comite
tului participă cu regularitate 
ta comisiile profesionale. De 
asemenea. afară de aceste 
comisii, reprezentanți ai orga
nizațiilor de nartid participă la 
toate discuțiile In care se dez
bat și se iau măsuri importante, 
Occanatele si rectoratul consul
tă organizațiile de partid, le 
solicită acordul in cazul rezol
vării unor probleme curente 
mai importante din viața insti
tutului. din activitatea catedre
lor ele. Cu prilejul discutării 
diferitelor referate în cadrul 
comitetului de partid și birou
rilor organizațiilor ce teză re
zultă sarcini ce sint trasate, de
canatelor si rectoratului. Se a- 
n Mizează in cadrul comitetului 
tile o catedră, rum a fost cea 
d<- științe sociale. In cadrul 
analizei lina’- a muncii acestei 
catedre s-au tras Concluziile și 

stabilit sarcinile concrete 
„unite ducă la prezentarea 
mai atrăgătoare a acestor disci
pline. să-i antreneze pe studenți 
la discuții in seminarii. Un 
aport însemnat la formarea 
concepției comuniste il au și 
iestul disciplinelor. Comitetul 
d>> partid urmărește ca la dis- 
«iplinele d<- specialitate să se 
V ' d seama de realitatea ștnnți- 
1i..i contemporană, să se facă 
o legătură a cunoștințelor de 
specialitate cu politica partidu
lui nostru, cu lot ceea ce e nou 
In viața științifică.

Am a\ut o preocupare 
c< ’>iinuă pentru asigurarea con
dițiilor optime bunei deslășu- 
»8t1 a sesiunilor de examene, 
activizarea cadrelor noi din 
Ir.r.itut, îndrumarea competentă 
f grupelor de studenți. buna 
coordonare a practicii în pro- 
<3ir tio. îndrumarea muncii de 
cercetare științifică a cadrelor 
didactice si studenților, activi- 
U ' > cultural-edocativă etc.

La ședințele catedrelor par
ticipă cile un membru al comi
tetului de partid dînd sprijin 
în lezolvarea problemelor din 
cadrul cal-clrei r<\-pc-< live. Pe 
această linie comitetul de par
tid a îndrumat cele două fa
cultăți să stimul.ze activitatea 
n.-e!oare, -o-i sprijin, pe stu- 
denți la Întocmirea pr - lor 

ae an șî de diplomă, in lega
rea mai strînsă a tematicii aces
tor proiecte de cerințele pro
ducției. faptul că tematica m 
conținutul proiectelor de diplo
mă au constituit obiectul unei 
atente preocupări a organiza
țiilor de partid și a conduceri
lor facultăților s-a reflectat in 
rezultatele înregistrate la exa
menele de stat din ultimele 
sesiuni.

Acționînd cu consecvență pe 
linia îndrumării atente a stu
denților, a formării deprinderi
lor de studii, organizării activi
tății lor profesionale, catedrele 
au intensificat controlul asupra 
munci individuale a studenților. 
Cadrele didactice țin o legă
tură mai strînsă cu studenții, 
sporindu-și exigența față de 
pregătirea lor ritmică pe întreg 
parcursul anului universitar. 
Comitetul de partid urmărește 
îndeaproape și acest aspect, iar 
în < idrul Asociației studențești, 
a adunărilor generale ale stu
denții"' sc jau măsuri împotri
va acelora care manifestă dezin- 
teres ( iță de propria pregătire.

îmbunătățirea procesului de 
învățămint ne-a preocupat și 
sub aspectul perfecționării pre
gătirii cadrelor didactice Centru 
noi, dacă avem în vedere 
vîrsta relativ tînără a institu
tului, problema perfecționării ca
drelor didactice. a constituirii 
unui corp profesoral capabil 
să se ridice la nivelul sarcini
lor actuale se pune cu foarte 
multă acuitate, in ultima peri
oadă ne-a preocupat mai ales 
pregătirea prin doctora.ntură a 
cadrelor tinere și obținerea de 
titluri științifice de către cei 
ce au gradul didactic de confe- 
rențiar sau profesor, in acest 
fel se creează posibilitatea per
fecționării continue a unei do
cumentări permanente din par
tea tuturor.

Organizația de partid îndru
mă $i controlează activitatea 
organizației de tineret. Membri 
ai birourilor organizațiilor de 
bază și ai comitetului, de partid 
participă la ședințele comitete
lor și la adunările generale ale 
organizației de tineret. Se ur
mărește întocmirea planurilor 
de activitate ale acestora con
ținutul și îndeplinirea acestora.

In cadrul ședințelor de birou 
și de comitet, precum și In 
adunări generale se dezbat 
probleme alo activității organi
zației de tineret și se stabilesc 
măsuri pentru îmbunătățirea 
activității lor. Prin grupele de 
partid se îndrumă activitatea 
organizațiilor de lineret la ni
velul anilor de studii.

Pe linia educării studenților 
mai avem încă unele lipsuri. 
Trebuie să ne preocupe mal 
mult felul în care își consumă 
limpul liber studenții — și mai 
ales cei care ne dau cel mai 
mult de lucru in ceea ce pri- 
vește disciplina și educația — 
ce preocupări au, la ce materii 
sint mai slabi.

Dacă dreptul de control în
seamnă obligații în plus, orga
nizația noastră trebuie să-și 
asume răspunderea de a elucida 
și aceste neajunsuri, inițiind 
studii sociologice pentru a cu
noaște mai bine pe studenți, 
lacunele în pregătirea lor, sa 
descoperim cauzele și să putem 
elabora cele mai adecvate mă
suri de înlăturare a lor. Din 
aceeași lipsă de preocupare 
pentru cunoașterea exactă a 
mediului studențesc, am mers 
pe o cale unilaterală in infor
marea politică d studenților. 
Sint lipsuri cunoscute și de care 
vom line seama In viitor or
ganized mai multe informări 
politice pe baza întrebărilor 
rare se pun de către studenți. 
In acest scop sintem deciși să 
organizăm un studiu sociologic 
cu ajutorul catedrei de științe 
sociale.

Fără îndoială că, aflindu-ne 
încă la începuturile exercitării 
dreptului de control, raporturi
le dintre organizația de partid, 
consiliul pofesoral și conduce
rea institutului sint încă suscep
tibile de îmbunătățiri. Scopul 
comun — buna pregătire a 
sper ialișlilor cu înaltă califi
care — np obligă deopotrivă 
și pc unii si pe ceilalți, să acor
dăm o atenlie sporită perfecțio
nării activității $i a metodelor 
de realizare.

i

In școala noastră sint 
organizate trei cercuri de elevi 
(limba română, malcmaii a, 
merceologic). Rezultatele bune 
pe oare le-am obținut, nc-au 
..rătal că elevii din -mii mai 
mici dobindesc treptat multă 
experiență, astfel in.it in 
anul al ll-lea dovedesc com
petența necesară in elabora
rea, prezentarea .și susținerea 
unor lucrări de ținută în ca
drul ședințelor de cerc. Grăi
tor este faptul că avem mem
bri ai. acestor cercuri rare 
nc-au reprezentat școala la di
ferite concursuri, spre exem
plu eleva Timiș Viorica a par
ticipat la olimpiada de mate
matică la etapa finală, iar 
11 eleve de la cercul de mer
ceologi? ne-au reprezentat 
școala la faza pe minister. 
Membrele cercului de literatu
ră română au creații proprii, 
poezii, schițe, nuvele etc.

Activitatea întreprinsă de 
elevii noștri pentru întocmirea 
lucrărilor a contribuit alît la 
formarea priceperii de muncă

Ofticii deiejiatori
Duminică, 31 mai, dimi- 

nea/a, in cenlruJ orașului 
Lupeni erau slrînșl cei mai 
buni elevi desenatori ai șco
lilor din localitate. Ei au tran
sformat asfaltul intr-o uriașă 
tablă școlară care Inlâfișa 
trecătorilor adunați ciorchine 
desene realizate cu cretă co
lorată. reprezenlind peisaje 
industriale, natură statică, 
portrete.

La ora 11 creațiile micilor 
desenatori sint in fază de 
finisare. Însoțiți de prof. 
Victor lafenco, președintele 
consiliului municipal al Or
ganizației pionierilor, con
templăm desenele de pe as
falt. \e-am oprii in fala ca
reului pătrat al elevului 
Aurei Ofoi din clasa a VIII-a 
IL Școala generală nr. -1 Lu
peni.

— Este cel mai bun eleu din 
școală. Ordonat, disciplinat, 
foarte bun la Învățătură, 
bun desenator, remarcă prof. 
Viorel Trilu.

Privim peisajul industrial 
compus dintr-un turn dc ră
cire, blocuri, soare, expri- 
mind viata nnuă a Văii 
Jiului.

Am trecut in alt sector 
unde stau alături două de- 
sene' asemănătoare, reprezen
lind conturul unei fabrici de 
preparare a cărbunelui. Ele 
aparțin fraților gemeni Iu
lian și Ioan Dascăl. R1' 'ui
tatele lor la Învățătură a- 
llăm că sini la fel gemene 
— numai note de 10.

1n fafa unui desen ce re
prezintă peisaje industriale și 
urbanistice, cu miinile păta
te de praf de cretă se află Cor
nelia Ranciu din clasa a VIl-a 
II, Școala generală nr. 1 Lu
peni. membră in conducerea 
organizafiel de pionieri.

— Cu învățătura cum stal ? 
o Întreb.

— De la opt in sus... mal 
am o medie de 7 la fizică. 
Aici privirea i se lasă sUn- 
jenită in jos.

Alâfuri de Delia Străuf, din 
clasa a V-a IL Școala ge
nerală nr. 1 e desenat un 
triaj al exploatării miniere 

independentă 'it și L, deprin
derea de a discuta în mod or
ganizat temele prezentate. ei 
inxățind totodată să-și argu
menteze și să-și susțină pUr< - 
tele de vedere. Ședințele de

CIKCIIIULI DE ELEVI

cerc necesită o foarte atentă 
t-i minuțioasă pregătire at it 
din partea profesorului cit 
și a « Iovilor. Sarcina de a în
tocmi un referat nu trebuie 
să sc transforme intr-o obliga
ție. <i intr-o activitate crea
toare. din partea elevilor și 
care să intor<-seze JJoopoUSvâ 
pc toți membrii cercului.

Lupeni. Și ca are note num u 
de la 9 in sus.

Am plecai lăsind pe. micit 
desenatori sa-și continue în
trecerea lor, auzind in jur 
exclamațiile admiralorile

Gh. BOZU.
coiespondent

Lucrărilc din cadrul ședin
ței de cerc sini conduse de 
cJ<«\ i (in prezența profesoru
lui responsabil), dczvoltindu- 
se in felul acesta simțul de 
răspundere Și deprinderea de

ii conduce ședința de lucru cu 
caracter științific. Reușita șe
dințelor de cerc, stimularea 
interesului elevilor, se rea
lizează prin buna organizare 
a ședințelor, prin calitatea lu
crărilor prezentate și atmos
fera de seriozitate care se im
primă acestora. I’enlru evita
rea unor eventuale confuzii,

TIMPUL LIBER AL ELEVILOR
în afenfia educatorilor

Școlii ii revine sarcina de a 
forma cetățeanului de miine 
deprinderi de muncă și viață 
organizată, astfel incit după 
încadrarea in producție, să fie 
capabil să drămuiască cu pri
cepere fiecare ceas liber, să a- 
dauge mereu noi cunoștințe la 
pregătirea dobindită în anii de 
școală să țină pasul cu noul, 
să-și lărgească orizontul cultu
ral, să ducă o viață ordonată 
care să concorde cu normele 
de conviețuire socialistă.

Bugetul-timp al elevului de-a 
lungul unei zile cuprinde tim
pul destinat pentru orele de 
curs sau instruire practică, tim
pul necesar pentru studiul in
dividual, timpul de odihnă și 
cel destinat pentru alte activi
tăți intelectuale, artistice, spor
tive etc.

îndrumarea atentă și organi
zarea judicioasă a folosirii tim
pului liber de către școală, or
ganizația de tineret, familie ex
tinde raza de influență a aces
tor factori educativi asupra 
comportării tineretului.

La Grupul școlar minier din 
Petroșani, această cerință im
portantă sc realizează pe baza 
planului comun de activități al 
organizației U.T.C., al comite
tului sindicalului și al condu
cerii școlii, ale cărui obiective 
și prevederi sint stabilite po
trivit indicațiilor date de biroul 
organizației de partid, ținînd 
seama de acțiunile cele mai 
îndrăgite do tineri și de pro
punerile acestora. Citcva exem
ple sint edificatoare în acest 
sens. De pildă, concursul cu 
premii „Recunoașteți mel.odia, 
interpretul și compozitorul ?•* 
organizat cu elevii claselor HI 
B și III C, in cadrul căruia 
s-au clasat pe primele trei lo
curi tinerii : Moraru C., Nisi- 
pescu I. .și Vgsa I. De aseme
nea, s-a bucurat de interes 
concursul cu tema „Dialog 
despre comportare" la care au 
participat repr.-■ i nți ai cla
selor III E. II F și III D, re-

Pe urmele 
materialelor 
publicate 

și pentru ca elevilor să li se 
fixeze noțiunile importante, 
concluziile sint trase Întot
deauna de cadrul didactic care 
a fost îndrumătorul științific 
al lucrării.

citcva exemple de 
au fost prezentate 

cadrul ccrcu-

Voi da 
teme care 
și dezbătute in 
lui de merceologic: ..Polime
rii sintetici și rolul lor in 
economia națională a R.S.R,” : 
..Fibre din polimeri naturali' : 
„Caracteristicile merceologice 
ale vinului din țara noastră* ; 
„Dezvoltarea produselor cerc- 

marcindu-se prin răspunsuri 
competente elevii Stulea. Pete- 
leu. Negru, Roșea, Oprișa și 
Voichițoiu, care au dovedit o 
bună pregătire și consultarea 
unui bogat material bibliogra
fic, ceea ce lc-a permis să ar
gumenteze răspunsurile lor cu 
exemplificări din viața școlii, 
din literatură și filmele vizio
nate. să-și manifeste din t>lin 
personalitatea. să-și afirme 
punctul de vedere.

In ansamblul acțiunilor edu
cative menite să ofere un cîmp 
larg îmbogățirii vieții afective 
a elevilor sc înscriu*reuniunile 
tovărășești și serile distractive, 
organizate în colaborare ’ cu 
Școala comercială, sub supra
vegherea directă a profesori
lor diriginți. Acestea au pri
lejuit tinerilor clipe de distrac
ție și destindere, ca și posibi
litatea de a învăța corect dan
surile moderne, evitînd exage
rările. obișnuindu-i cu o ținută 
demnă, estetică în timpul dan
sului, cu o atitudine politicoasă 
față de partener.

Acțiunea educativă care a an
trenat marca majoritate a ti
nerilor din școala noastră și 
care a oferit acestora adevă
rate satisfacții emoționale și 
un cadru prielnic manifestării 
lor ca personalități în forma
re a fost întrecerea cultural- 
art istică interclase. care s-a 
desfășurat pe parcursul prime
lor două trimestre. întrecere 
viu disputată intr-o atmosferă 
sărbătorească, la care și-au dat 
concursul recitatori, soliști vo
cali .și instrumentiști, formații 
de dansuri etc. remareîndu-se 
prin calitate și conținut progra
mele prezentate de clasele II 
H, II D, II F, II A, III B. III 
E, III D, îndrumate de profe
sorii diriginți Leba C.. Dîrlea 
V., Gogoașe D., Șuvăială L. 
Herman M., Crăciun M_, Cră
ciun E._ Pohl M.

Un bogat conținut educativ 
au asigurat expunerile asupra 
unor sarcini ce se desprind din 
documentele Congresului al X-

UN RĂSPUNS AȘTEPTAT
Zilele trecute am primit răs

punsul anului I E, seral, dc la 
Școala profesională comercială 
Petroșani, privitor la an ma
terial publicat în coloanele a- 
cestei pagini cu cîtva timp în 
urmă. In acest răspuns se 
spune:

«Noi. colectivul, adevăratul 
colectiv, al anului I E, seral, 
de la Școala profesională co
mercială Petroșani, am citit cu 
atenție, in cadrul adunării 
U.T.C.. articolul ..Pe marginea 
unei anonime sosite la redac
ție-. apărut in ziarul .Steagul 
roșu" din 7 mai a. c. Ccrceiînd 
cele relatate acolo am ajuns 
la concluzia că in numele co
lectivului clasei anonima a fost

Drept răspuns la ancheta 
„Carențe educative pe itinera
rul casă-școală". apărută ia co
loanele .Steagului roșu" din 7 
mai 1970. direcția Liceului de 
cultură generală din Petroșani 
ne comunică următoarele: 
..Materialul publicat a consti
tuit un prilej de analiză cu pro
fesorii diriginți de la clasele 
unde există elevi cu domici
liul in alte localități și care 
— pentru frecventarea cursu
rilor — călătoresc cu trenul pe 
distanțele Petroșani — Lupeni 
sau Petroșani — Baru Mare. 
In urma acestei analize s-a 
pretins elevilor să rămînă in 
localul școlii, spre a-și pregăti 
lecțiile pentru ziua următoare, 
pină )a apropierea orei de ple
care a trenului. De asemenea, 
conducerea școlii a cerut pro
fesorilor diriginți să facă con
troale inopinate in stația C.F.R. 
și in garniturile de tren spre 
a putea preveni în viitor u- 
nele abateri de la comportare, 
de natura celor sesizate in cu
prinsul articolului. Părintele e- 

alicro-făinoasc în lumina do
cumentelor Congresului al 
X-le-a al partidului- ele. Am 
observat că elevii care parti
cipă In mod activ in cadrul 
cercului și-au însușit maj te

meinic un vocabular tehnic de 
specialitate. orizontul le-a 
fost lărgit și au dobindit cu
noștințe mai bogate cu privi
re la tehnicile investigației 
socialo. Am observat, dc ase
menea. că acești elevi sc dis
ting in realizarea lucrărilor 
cu caracter științific prevăzu
te in program^ școlară, loto- 

lea al P.C.R.. conferințele or
ganizate cu prilejul sărbătoririi 
unor dale importante din viața 
poporului nostru : 24 ianuarie
— Unirea Principatelor, 8 Mai
— Ziua creării P.C.R., 9 Mai — 
Ziua Victoriei ș. a. precum și 
informarea politică a elevilor 
asupra situației interne și in
ternaționale.

Adăugind la cele arătate ex
cursiile făcute cu elevii la Si
biu. Deva și Simeria. vizitele 
la diferite întreprinderi, con
cursurile pe meserii și compe
tițiile sportive, care au cuprins 
întreceri dc fotbal, concursuri 
de șah și tenis dv masă, pre
cum și concursurile de orien
tare turistică și activitatea de 
muncă patriotică, avem imagi
nea unci game largi de acțiuni 
ce s-au desfășurat cu sprijinul 
efectiv al colectivului didactic 
de la Grupul școlar minier din 
localitate.

Considerăm că toate efortu
rile depuse pentru sprijinirea 
elevilor in folosirea utilă și re
creativă a timpului liber, pe 
lingă faptul că se va răsfringe 
pozitiv asupra "Iii lor de 
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scrisă de eleva Viorica Ardc- 
leanu. Vinovata și-a recunoscut 
fapta în fața adunării gene
rale, arălînd că regretă ceea 
ce a făcut. In discuțiile lor, 
membrii colectivului clasei au 
condamnat fapta nepermisă a 
elevei Ardeleanu și au propus 
consiliului profesoral să i se 
scadă nota la purtare. Ținînd 
seama că \ inovata și-a recu
noscut singură și sincer gre
șeala comisă am considerat că 
nu trebuie s-o îndepărtăm de 
colectiv ci. dimpotrivă, s-o a- 
propiem de noi și in acest 
scop i s-au trasat citeva res
ponsabilități de care ne-a asi
gurat că se va achita cu cinste.

In numele colectivului a-

levului Gheorghc Virgil Bunea 
din clasa a Xl-a B, care a fost 
citat de dv. în articol, a fost 
chemat la școală, atrăgindu-l-se 
atenția asupra obligației p<- ca
re o are in a sprijini cadrele 
didactice in acțiunile menite a 
forma elevilor deprinderi do 
comportament civilizat". Se 
menționează, in continuare, că 
elevul cu pricina „are o com
portare de ansamblu arespun- 
zătoare*- și ni se dovedește cu 
notele pe care acesta le are și 
prin caracterizarea profesoarei 
diriginte, anexată răspunsului. 
Sc poate — nu contestăm a- 
cest lucru — ca abaterea să- 
vîrșită să fi fost, intr-adevăr, 
incidentală.

Și iată ce ne răspunde con
ducerea Liceului industrial mi
nier :

.In legătură cu ari.. olul a- 
părut in ziarul dv. referitor la 
atitudinea unor elevi navetiști, 
vă comunicăm că s-au luat ur
mătoarele măsuri i

© ii in cauză iu fost d’S- 
cutați in adunările grupelor

dală calitățile lor sc « viden- 
țiază in lucrările practice de 
la sfirșitul anului .școlar și la 
examenul de diplomă.

Avind aceste rezultate sin- 
tem obligați ca in permanență 
<ă stimulăm la elevi, prin di
ferite metode, interesul de 
cunoaștere, astfel ca ci sâ do- 
bîndcască cunoștințe teoretice 
cu un conținut mai bogat de 
viață, să reușească să înde
plinească sarcinile complexe 
și dc răspundere re Ic revin 
in viitoarele locuri de muncă. 
Conștiente de valoarea ins- 
tructiv-educativă a acestor 
forme do activitate r-xtrașco- 
Jară. cadrele didactic» de la 
școala noastră au acordat și 
acordă tot sprijinul lor orga
nizației U.T.C in pregătirea 
și desfășurarea la nivel cores
punzător a activ ității » r uri
lor dc elevi.

Prof. Constantin MAZILII
Școala profesională comercială 

Petroșani

ș

mai tirziu, ne oferă multiple 
posibilități pentru a spori efi
ciența muncii educative, ajutîn- 
du-ne să-i cunoaștem mai bine 
și să intervenim la timp, să-i 
ferim de sub influența unor 
pri.'ti-; nesănătoase Ca fuma
tul, consumul de alcool, ținuta 
vestimentară stridentă, frec
ventarea cafe-barului sau a al
tor localuri, contribuind în fe
lul acesta la formarea profilu
lui moral și spiritual al fiecă
rui tinăr spre a da patriei ce
tățeni de nădejde, cu o atitu
dine înaintată față de muncă, 
eu dragoste și atașament față 
de Partidul Comunist Român 
și orinduirca noastră socialis
tă. Pentru reușita deplină a- 
vem nevoie însă de sprijinul 
permanent al părinților, care 
trebuie să cunoască pro.gramu.I 
de activitate al copiilor, cer
cul de prieteni pe care-1 frec
ventează. lectura lor și orice 
alte preocupări ale acestora, e- 
xercilind un control permanent 
și colaborind slrîns cu școala.

Frol Viorica PĂRĂIANU. 
Grupul școlar minier Petroșani

nului I E sera]. Școala 
profesională comercială 

Petroșani
Ghimpău -Speranța 
Cornea Elena.
Ghiurițan Magdalena 

din comitetul U.T.C, 
pe clasă

'Probăm întrutotul reacția 
<l«sei ș,. mai ak,s mâsura de 
a o apropia pe eleva Ardelea
na de colegii și colegele sale, 
tulegiind-o cu adevărat în rin- 
dul colectivului. fi dorit 
mxa ca răspunsul să conțină 
ș« hotarirea clasei de a îndrep
ta situația la învățătură care, 
asa cum ș-a văzut, nu este 
ue loc satisfacâtoare acum la 
slirșitul anului școlar.

• d irigi nț ii claselor i:. 
vc au primit sarcina hă iisi- 
gur~ personal prezența elevilor 
navetiști în perioadele d.-- aș. 
tvptare a in eperii cursur’lor șî 
plecării trenurilor, in sala de 
meditații, care și pină acum 
a fost pusă la dispoziție ■» t. 
cest scop:

O profesorii de serviciu vor 
controla in permanență prezen
ța acestor elevi și vor raporta 
zilnic directorului modul cum 
se desfășoară activitatea aces
tor elevi”.

Sintem in asentimentul aces
tor măsuri luate, n-um înțeles 
insă care a fost motivul întâr
zierii lor, de ce nu se acționa 
astfel și pină la apariția ma
terialului...

M ii așteptăm răspunsurile 
Șr-olii comerciale și Școlii ge
nerale nr. ],

T. M.
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Oamenii muncii hunedoreni inlălură urmările

(Urinare im pag. 1)

și ■ i nstituit? o remarcabilă rea
lizare, sidcrurg'.știi hunedoreni, 
bunăoară, au găsit nebănuite 
resurse și au asigurat depăși
rea constantă a pr< vederilor 
planului la producția dc oțel 
și laminate. Remarcabilă este 
și iclivitatea colectivelor de 
mineri de la l.upen'. Vulcan. 
Aninoasa. Trliuc. Barza și a 
cliimiștilor de la Orăștic. l'e a- 
crlași plan, al valorilor cx. op
ționale, se situează uunca lu
crătorilor de pe șantierul Ter- 
mcmntralei Mintia In audiți
ile in care termocentrala era 
o nază in pustiul de apr. co
muniștii de aici, întregul •olec* 
ti\ do constructori i moatori 
au mob ’ -aț toate fo'tcie. incit 
ritmul «'xecițici n-a stagnat 
nici un moment, cr< indu-s»’ eon
ii.Iii a incă in primii zi din 
luna iunie, cu 10 zile in.-inie 
«Ir termen, crupul mergctic nr. 
2 de ?10 MW să ÎT-.-nă să 
producă onorgie electrică.

De altfel, rezultatele inre- 
g st rate dună 5 luni in activi
tatea do investiții <im de bun 
augur Pînă la sfirșitul lunii 
mai a fost realizat 42.7 la sută 
din olanul anual dc investiții 
Ș' 42.3 la sută din cel de con- 
strucț ii-montaj. La rindul lor. 
marca majoritate a unităților 
industriale au încheiat bilan
țul lunii mai satisfăcător. Com- 
binatul siderurgic Hunedoara, 
dc exemplu, a depășit planul 
producției globale cu 15 mili
oane lei, iar Centrala cărbune
lui Petroșani cu 2,6 milioane 
Ici.

încleștările atit de dure, pur
tate cu prețul unor eforturi fă
ră precedent, zile și nopți la 
rind. au scos in prim plan inal- 
V le virtuți ale comuniștilor, 
« mii și mii dc oameni, au fă
cut să erupă din mase impre
sionante valori umane, talente 
organizatorice și dc inițiativă 
nebănuite, au șlefuit caractere 
și au consacrat personalități. 
Fk> că este vorba de activiști 
de partid și de stat, dc munci
tori și țărani, de membri ai 
gărzilor patriotice, de ofițeri 
sau soldați, de tineri sau vîrst-

nici, aceștia au trecut strălucit 
a» est greu și neașteptat exa
men al conștiinței și datoriei 
cetățenești, ai atașamentului fa
ță dc partid, al abnegației si 
spiritului dc sacrificiu.

Agricultura; cel mai greu lo- 
\ itâ de calamități, cerc din 
partea noastră, a organelor și 
organizațiilor de partid, consi
liilor populare, organelor agri
cole, întregii țărănimi. eforturi 
cu totul deosebite. Colective 
formate din activiști de partid 
și specialiști au stabilit in fie
care cooperativă agricolă cul
turile ce pot fi refăcute, an 
identificat terenurile do undo 
trebuie înlăturate apele, supra
fețe ce pot fi imediat arate 
și reinsămințatc. Asemenea ac
țiuni au și început să se des
fășoare intr-un marc număr de 
comune, ceea ce ne dă temeiul 
să întrevedem refacerea poten
țialului productiv al agricultu
rii județului.

Coloana vertebrală a întregii 
vieți economice a județului 
nostru o reprezintă industria. 
De aceea, in munca grea și de 
răspundere ce o avem pentru 
recuperarea daunelor provo
cate de calamități, ne bizuim 
in primul rind pe organizațiile 
de partid din întreprinderi, pe 
puternicele noastre detașa
mente muncitorești. Țin să re
marc că toate colectivele noas
tre, in frunte cu organizațiile 
dc partid, au răspuns cu o to
tală adeziune înflăcărate) che
mări adresate clasei muncitoa
re. întregului nostru popor de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apelului Consiliu
lui Național al Frontului U- 
nilății Socialiste de a-și în
zeci eforturile pentru lichida
rea gravelor urmări ale cala
mităților, pentru normalizarea 
in cel mai scurt timp a vieții 
economice și sociale. Expresia 
acestei adeziuni o constituie 
angajamentele mobilizatoare 
pentru suplimentarea produc
ției, pentru creșterea eficienței 
întregii activități economice. 
Acestea însumează, pe ansam
blul județului, o suplimentare 
a angajamentelor inițiale cu

69,25 milioane lej la producția 
marfă, cu 803 lej pe salariat 
la productivitatea muncii, cu 
31,2 milioane Ici 1;) beneficii, 
iar la producția fizică cu 
17 000 tone cărbune net, 3 000 
tone cocs, 1 000 tone lamina
te finite pline. 200 tone radia
toare. 200 tone utilaj de tur
nare, 1310 mc prefabricate din 
beton, 290 000 înlocuitori dc 
cărămidă și alte materiale de 
construcții.

Aceste contribuții de seamă 
la asigurarea condițiilor pentru 
ca planul dc dezvoltare a c- 
conomici naționale pc acest 
an să fie îndeplinit cu succes 
nu redau inșă în întregime 
înalta conștiință muncitorească 
și civică a oamenilor muncii 
din județ, solidaritatea lor cu 
populația zonelor sinistrate. 
Șantierele refacerii din jude
țul nostru se bucură de spri
jinul hotărit al celor ce mun
cesc în uzine și fabrici, pc 
șantiere. Din inițiativa organi
zațiilor de partid. Combinatul 
siderurgic și Întreprinderea de 
construcții siderurgice Hune
doara au luat sub patronaj di
rect refacerea comunei Ilia. 
Satul Foit a fost preluat de 
către Uzina mecanică de ma
terial rulant Simeria, satul Hă- 
rău de către întreprinderea 
minieră Hunedoara, salul Gel- 
mar dc către Fabrica chimică 
Orăștic.

Pe temeiul remarcabilelor 
fapte de muncă și luptă cu fu
ria apelor, al abnegației și dă
ruirii cu care zecile dc mii 
dc mineri, siderurgiști, encr- 
geticieni. constructori, țărani 
cooperatori, intelectuali hune- 
doreni s-au angajat in vasta 
operă de normalizare a vieții 
economice și sociale a țării, 
Comitetul județean de partid 
exprimă holărirca de nestră
mutat a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din ju
dețul Hunedoara, de a înfăp
tui neabătut politica partidu
lui nostru, de a munci fără 
ostenire pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

(Articol apărut în ziarul 
„Scinleia* nr. 8 444).

Conștiinciozitate și dăruire
7 măra mină Livczeni se 

mindrcșle cu destoinica bri
gadă, specializată in săparea 
puiuților, condusă de minerul 
Augustin Demeter. E normal 
să fie așa și nu altfel, o dală 
ce schimburile experimenta
lilor Coloman Toth. loan 
Lazăr sau Blaj Blenyesy — 
aiiafi tot împreună de cind 
a luat ființă E.D.M.N.-ul. și 
de alunei a trecut ceva apă 
pe Jiu... — raportează lună 
dc lună însemnate depășiri 
ale sarcinilor de producție. 
Sub 120 n-a fost nicicind, in 
acest an, procentul de reali
zare a normei. In luna mai, 
trecătoare cu a fila prăpăd 
peste ținuturile de dincolo de 
munți, dar in care s-a \ eri- 
iicat, poate mai elocvent ca 
niciodată, bârbâfia și tenaci

tatea unui popor ca unul 
singur, minerii lui „Guști 
baci“ și-au dublat (la propriu 
vorbim!) eforturile peste o- 
bișnuitul amintit și au reali
zat o depășire de -10 la sută I 
Adică au executat săparea, 
belonarea și amenajarea gu-. 
Ierului pufului de aeraj nr. 1 
Maleia și încă alți 7,5 nil 
spre adîncuri in numai 79 
zile. Aproape metrul și ziua! 
Si asta din ciocan dc abataj 
in încărcare manuală, căci 
nu se putea altfel...

Disciplina și organizarea la 
înalt nivel a muncii sini prin
cipalele realități ale frontului 
brigăzii. Și argumente puter
nice in explicarea bunelor 
rezultate obținute de harnicii 
pufuri ui lui Augustin Deme

ter, care „nu-i neglijează 
orice-ar fi“ (după expresia 
unuia dintre inginerii minei), 
dar și știe să le pretindă, 
înțelegere și exigență.

Minerul Constantin Poros- 
niuc și ajutor-minerul Ale
xandru Biro nu sini așa de 
bogafi in ani precum în 
lapte... Ei sini săritori ori de 
cile ori este nevoie, au pă
truns in adine in tainele mi
neritului, nu ezită niciodată 
să 'împărtășească și altora, 
mai puțin încercați profesio
nal, din cunoștințele acumu
late cu perseverență și pasi
une. E conștiinciozitatea și 
puterea de dăruire specifice 
tinereții brigăzii conduse de 
Augustin Demeter.

Traian MULLER

PROGRAMUL

PENTRU
SĂPTÂMÎNA
VIITOARE

DUMINICĂ 7 IUNIE

9.00 Viața satului.
10.05 Matineu simfonic.
11.00 Lumea copiilor.
12.00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune in limba ma

ghiară.
16,15 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază.
16.20 Buletin de știri.
16.25 Trandafir de la Bacău. 
17.00 Campionatul mondial de 

fotbal România — Ce
hoslovacia. înregistra
rea transmisiunii de la 
Guadalajara.

18.30 Fragmente din suita de 
balet „Spărgătorul de 
nuci*.

19.00 Viața învinge — repor
taj.

19.30 Telejurnalul de scară
19.50 Campionatul mondial 

de fotbal Anglia — 
Brazilia. Transmisiune 
directă de la Guadala
jara.

21.45 Film artistic: ..Averitu- 
rile lui Dcstry“.

22.35 Muzică de estradă la 
cererea telespectator'.lor.

23,00 Telejurnalul de noapte.

LUNI 8 IUNIE

17,55

18,00
18.05
18,35

19.00

19.15
19,20

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremioră. 
Buletin de .știri.
In pauza unui proces.
Emisiune 
Programul 
măncsc în 
dezvoltării 
naționale.
Actual itate< 
mie.
Anunțuri — 
1001 de sei

de știință, 
nuclear ro- 
pcrspectiva 
economiei

i în econo-

- publicitate, 
•i — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Intre metronom și cro

nometru.
21,00 Transmitem din sala 

Ateneului Român par
tea a Il-a a concertului 
orchestrei simfonice din 
Bamberg,

21,50 Roman foileton — ..Ca
sa Buddenbrook-1 (II) 
după romanul cu ace
lași nume de Thomas 
Mann.

22,35 Rampa — Teatru — 
Film — Muzică.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea omisiunii.

. ......................................................  ,..W.

( ul tra Liceului „Mihai Vi-

Depene animate.
La volan — cmisiu/ 
ne pentru conducătorii ; 
auto.
Teleglob: Intre Rio ș» ■ 
Sao Paolo.

VIXERI 5 IUNIE

Deschiderea emisiunii. 
iMicroavao premiera.
Buletin de știri.
Tele-șco«lă. Maternalică 
(cl. a VIH-a) : Proble- 

icapitulative. Chi
tei. VIII—XII) :

Probleme.

Reflector.
Anunțuri — publicitate. 
1 001 de seri : „Vrăbiu- 
ța cea vitează* (film). -V 
Telejurnalul de seară. / 
Film artistic : „Clioua- 
nii" — ecranizare după 
„Comedia umană" 
Balzac, producție a 
diourilor franceze. 
Dialog cu știința. 
.Muzică la sugestiile 
lespectatorilor. 
Telejurnalul d 
ncliidcrea emisiunii.

Foto: I. MUSTAȚA Pentru

apelor

stăvilirea Chibzuință

Dunării

Numeroase lucrări, aflate 
în prezent in stadiu dc fini
sare, vor fi prezentate in fa
ța comisiilor de recepție pi- 
nă la sfirșitul lunii, de către 
colectivul întreprinderii de 
lucrări hidrotehnice speciale 
— Valea Jiului. Intre aces
tea se numără conducta de 
aducțiune dc pe traseul Ma
leia — Petroșani, care însu
mează 3,5 kilometri lungime, 
sistemul de captare prin pu
țuri de la Ji< ț, lucrare care 
va asigura captarea a 64 li
tri de apă pe secundă, vilele 
de la Valea de Pești și al
tele.

Menționăm că stadiul a- 
vansat al lucrărilor se dato- 
rește mai bunei organizări a 
procesului de producție la a- 
ceste locuri de muncă, pre
cum și strădaniilor neobosite 
ale constructorilor care, in
teresați îndeaproape de exe
cutarea la termen și de bu
nă calitate a lucrărilor, au 
depus eforturi sporite pentru 
realizarea sarcinilor de plan. 
Pe întreprindere, planul va
loric al lucrărilor hidroteh
nice speciale a fost depășit 
în primele cinci luni ale a- 
nului cu peste 5 la sută. In
tre brigăzile care au contri
buit substanțial la obținerea 
acestor depășiri se înscriu 
cele ccviduse de Valentin 
Giorgi. Constantin Nițică. 
Virgil Lucliian, Grigore Gri- 
goraș. Ion Ciocan, Condrat 
Boris și altele.

Și in zona malului dobro
gean. . confruntarea cu apele 
crescuse al»' Dunării dovedește 
leficicnța eforturilor unite ale 
(țăranilor cooperatori din loca
litățile riverane, muncitori din 
fabrici, mecanizatori și lucră
tori din I.M.A. și I.A.S., mem
bri’ ai gărzilor patriotice .și mi
litari ai Forțelor noastre Ar
mate pentru stăvilirea efecte
lor distructive ale apelor. Di
gul de 
(agiucol 
■'înălțat 
gime’l 
mai ji 
Virle, | 
la viii 
cută 4 
inălțan 
mitentl

I apărare a întreprinderii 
b de stat Ostrov, supra- 

și consolidat pe o lun
ile circa 800 metri, nu 
pate fi depășit. Și la 
localitate afectată de ape 
pra precedentă, se exc- 
cum ultimele Jucrăr-i de 
p și consolidare, conco- 
leu evacuarea apelor pro-

venite din ploi din spatele a- 
cestuia.

In zona Cernavodă, intre 
Cochirleni și Raspva, se lu
crează la încheierea privalului 
de scurgere a apelor din incinta 
îndiguită — ultima portiță prin 
care Dunărea, în creștere, ar 
niaj putea pătrunde in incinta 
apărată. Tot în această zonă, 
forțele locale acționează pentru 
oprirea apelor din infiltrație.

De asemenea, la Hîrșova, Cio- 
banu. Gîrlicîu și Dăeni și mai 
departe la Smîrdanu, Măcin. 
23 August și in alte puncte 
din deltă pînă la vărsarea Du
nării In
crărj de întărire a digurilor 
în același timp cu asigurarea 
unor materiale de rezervă.

niare, continuă lu-

Desigur toate gospodinele 
știu să prcțuiască banul, a- 
ceasta insemnind, de fapt, 
prețuirea muncii depuse pen
tru cîșligarea lui. Agoniseala 
chibzuită le este proprie și, 
nu de puține ori. pentru a 
asigura îndestularea familiei, 
o anumită sumă de bani ca
pătă o destinație precisă : 
gospodina își asigură alimen
tele indispensabile pentru 
a-.și scuti din timp, grija zi
lelor ce vor urma.

Aș îndrăzni o comparație. 
Ceea ce a întreprins partidul 
și statul nostru dc a asigura 
din timp sporirea producției 
de carne, lapte, ouă și alte 
bunuri alimentare, dovedește 
aceeași bine gindită chibzu
ință, aceeași preocupare fi
rească de a scuti tuturor 
grijile în viitor, de a asigura 
întregii familii a țării un 
viitor luminos.

SIMBATA 6 IUNIE

5.(7.)—6,00 
6,05—9,30 

actualități: 7 00 
9.30 Miorița: 

Din țărih socialist» : 
Miniaturi de estradă: 
Pagini simfonice dc 

popularitate: 11.45 Sf.i- 
12,00 Recii

EL MUNDIAL
(‘urmare din numărul 6 -J05)

Marea finală de pe Wem
bley a opus echipele Angliei 
și R.F.G., două formații al că
ror'stil de joc era mult asemă
nător : atacuri in forță și vite
ză purtate de 5, 6 sau chiar 7 
jucători, precum și replierea, 
-.uaeprj a cile 8 oameni, in apă
rare pentru protejarea buturi
lor. în plus, ambele echipe ju
cau în forță, un joc pe care 11 
voiau ..bărbătesc".

Primii care deschid „ostilită
țile" sini vest-germanii ce des
chid scorul în min. 13 prin Hal
ler. Cei aproximativ 100 000 de 
..fans" de pe Wembley au amu
țit pentru o clipă, ca apoi să 
dea drumul încurajărilor. Și 
o greșeală gravă a apărării vest- 
qermane face ca scorul să de
vină egal (I — 1), ca urmare a 
golului înscris de Hurst. Pînă 
‘la sfirșitul reprizei, atacurile

.Maria LATCULIC
gospodină. Petroșani

MEXICO ’70
se succed cu repeziciune de la 
o poartă la alta, dar balonul 
refuză să intre în plasă. După 
pauză, jocul alternează cu pe
rioade egale dc dominare pînă in 
min. 80, cind Peters preia con
ducerea pentru englezi: 2—1- 
Mai erau zece minute pînă la 
fliîieiul final și se părea că 
Anglia va intra în posesia tro
feului. în min. 89 însă, Weber 
șlitează puternic la poartă și— 
2—2.

Urmează prelungirile. in 
care englezii, cu o rezistentă 
mai bună, reușesc să marcheze 
în min. 100 prin Hurst. Dar 
mingea a lovit bara și a reve
nit în teren, creind numeroase 
dubii asupra valabilității golu
lui. Tu.șierul sovietic Bahramov 
este însă categoric: gol. Cu 
moralul afectat, jucătorii vest- 
germani nu mai pot să împie
dice al patrulea gol al forma
ției engleze. Și astfel, pentru
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Prieteni din
Ape mari, ape tulburi, ape furioase au nă

vălit barbar înghițind in valuri lacome o- 
goare mănoase, sate și orașe. Apoi, după 
ce și-au făcut mendrele, s-au,' retrag in ve
chea matcă. S-au retras dar du lăsat in ur
mă urgia lor pustiitoare. Dupti izgonirea a- 
pelor oamenii s-au întors la vetrele lor. 
Mulți dintre ei nu mai au nici vatră, nici 
casă. Statul nostru socialist, partidul nostru, 
are insă grijă de toți, accelerind ritmul con
strucțiilor de locuințe. O dată cu părinții se 
întorc și copiii. Nu toți. Unii au rămas și 
invață in Capitală sau in alte orașe ale țării 
unde sint primiți cu multă dragoste. De fapt 
unde să se întoarcă ? Apele He-au dărimat 
casa părintească, școala lor clj-agă, multora 
le-au luat pinăi și ghiozdanele și servietele 
cu cărți. Anul școlar trebuie insă terminat 
și cu toate calamitățile copiii invață. Țara 
întreagă le-a sărit ca un singur om in ajutor. 
Le-au luat apele lacome hăinuțele, unifor
mele de școală. Au fost colectate hăinuțe. 
Au primit și ghete și caiete și cărți. Ori
unde au fost găzduițl sint ingrijiți cu dra
goste și căldură părintească. Mișcătoare au 
fost scenele cind la Consiliul țibpular al mu
nicipiului Petroșani se prezentau mame care

MARȚI 9 IUNIE

17.55 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18.00 Buletin de știri.
18,05 Ce vreți să știți despre 

liceele de specialitate ?
18.45 Studioul artistului ama

tor. Spectacol prezentat 
de artiștii amatori din 
județul Suceava.

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1001 de seri — emi

siune pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul dc scară. 
20,00 File de istorie — Is

laz 1848.
20.15 Scară de teatru — Pre

mieră TV ; „Horo și 
Leandru" dc Grillpar- 
zer.

21.25 Paris — iunie ’70.
21.55 Prim plan prof. univ. 

arh. Octav Doicescu.
22.25 Studio dans TV.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

depărtare
solicitau unul sau doi copii să-i îngrijească.

— Am patru copii dar doresc să iau și 
eu unul — spunea o soție de miner ce aș
tepta un al cincilea copil.

— Eu sint văduvă dar pot să găzduiesc și eu 
doi copii sinistrați.

Cind li s-a spus că la noi n-au sosit copii 
și că nici nu vor sosi, pe chipurile lor se 
putea cili o undă de regret.

Copiii sinistrați au prieteni buni in Valea 
Jiului și in rindurile celor de o virstă cu ei. 
Poți oare să descrii in cuvinte frumosul gest 
al copiilor din cartierul Aeroport din Petro
șani care, aflind că in cartier a luat ființă 
un centru de colectare de 'îmbrăcăminte și 
încălțăminte pentru copiii sinistrați, și-au 
adus aici propriile uniforme. In buzunarele 
uniformelor dăruite au introdus cile o cioco
lată și cite o scrisoare de îmbărbătare.

Despre sprijinul pe care întreaga populație 
a Văii Jiului il acordă sihistraților, avintul 
cu care muncesc pentru redresarea țării sint 
multe de spus. Cuvintele sint palide spre a 
oglindi această activitate in plenul ei. Vor
besc insă faptele și faptele sint mai elocvente.

MIERCURI 10 IUNIE

17,55 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,00 Buletin de știri,
18,05 Univcrsal-.șotron — en

ciclopedie pentru copii.
18,30 Muzică populară.
18,45 Actualitatea in econo

mie.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1'001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
yl9,30 Telejurnalul de seară. 
•20,00 Podul — reportaj.
i-20,13 Țelc-cincmateca : „Es

crocii".
*21,55 Masă rotundă TV — 

cărți și idei.
{22,20 Orfcul de aur (R. P. 

Bulgaria). Aspecte de la 
Festivalul internațional 
de muzică ușoară.

23,00 Telejurnalul dc noapte.
23.15 Din cele mai frumoase 

cîntece.
23,50 Campionatul mondial 

de fotbal România — 
Brazilia. Transmisiune 
in direct de la Guada
lajara.

D. CKIȘAN

'I
JOI 11 IUNIE

17,00 Deschiderea ,emisiunii. 
Microavanpremieră.

17,05 Buletin de știri.
17,10 Emisiune în limba ma

ghiară.
17.40 Campionatul mondial 

de fotbal. Aspecte în
registrate din meciul 
România — Brazilia.

18.30 Actualitatea in econo
mie.

18,50 Cadran internațional.
1*9,20 1 001 dc seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film serial : ..Oliver

Twist" (XIII — ultimul 
episod).

20.30 Teatru scurt : „Inspec
ția" de Roger Aver- 
maetc.

21.05 Anchetă TV. — Școala 
medie și societatea (I).

21,45 Poșta TV — dialog cu 
telespectatorii.

22,00 Romanțe și cîntece 
populare.

22,25 Film documentar — I- 
magini din Anglia.

22.40 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL I : 
Muzica dimineții; 
Muzică și 
Radiojurnal: 
10,30 **’ 
11.05 
11,20 
mare 
tul medicului; 12,00 Recital 
de operă: 12.15 Muzică ușoa
ra; 12.30 Din cele mai îndră
gite melodii populare; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană: 13,22 O me
lodie... trei interpreți; 13,30 
Atențiune șoferi, atențiune 
pietoni.. !; 13,45 Publicitate 
radio: 14,00 Teatru radiofonic 
pentru școlari; 15,00 De la 'i 
la 7 — emisiune muzicală: 
16.00 Radiojurnal; 19.00 G > 
zeta radio; 19,30 Muzică d> 
estradă; 19,45 Mici piese in
strumentale; 20.05 Tableta <Ț- 
scară: 20,10 Muzică popu 
Iară: 20,20 Argheziană: 20.25 
Melodii de pretutindeni: 21.00 
In jurul globului; 21.20 Tan- 
gouri celebre; 21.30 Mom» 
poetic: 21,35 Solista serii — 
Salomec: 22.00 Radiojurnal: 
22,20 Sport; 22.30 Album li
ric: 23. Expres-melodii:
0.03—6.00

prima oară. Cupa Jules Rini» 
rămîne în patria fotbalului.

Și acum. pe grandioasa 
scenă a Țării Aztecilor. cele 
16 finaliste ale noii ediții a 
Campionatului Mondial de Fot
bal încearcă, pe înălțimile 
rarefiate ale orașelor. Ciudad 
de Mexico. Guadalajara, Toluca, 
Pueblo și Leon să dea totul 
pentru a-și înscrie numele în 
cartea de onoare a cîș'igători- 
lor Micii Zeițe de aur. A noua 
ediție a Cupei Jules R’met va 
însemna, in primul rind, o- 
confruntare între fotbalul euro
pean și sud-american dornic 
să- i reia revanșa după eșecul 
suferit în 1966 în Anglia, cînd 
nici o echipă latino-americană, 
nu a reușit să ajungă în semi
finală. Va fi capabil fotbalul 
latino-american. cunoscut pen
tru eleganta si spectaculozitatea 
sa. să facă fată „realității" unui 
fotbal viguros, cum este 
european ? Răspunsul 
aflat la 21 iunie. Și, pentru’ că 
este perioada pronosticurilor, 
să dam și noi unul... în ordinea 
celei mai mari probabilități: 
Cehoslovacia, Anglia sau talia. 
Outsider: R. F. a Germaniei.

PETROȘANI 7 Noiem
brie : Joc dublu in Serviciul 
secret (3—7 iunie); Republi
ca; Lupii albi (4—7 iunie): 
LONEA — 7 Noiembrie : O 
noapte frumoasă (4—6 iu
nie); Minerul : Comisarul X 
și Panterele albastre (4—7 
iunie); ANINOASA : Fratele 
dr. Homer (4—5 iunie): VUL
CAN : Adio, Texas (4—7 iu
nie); LUPENI — Cultural : 
Moll Flanders (3—7 iunie).

va
cel

fi

I. SOCACIU

(sjirșit)

iliica
publicitate
PIERDUT. 2 iunie, servietă 

cu diferite acte : evidențe 
serviciu, schițe, pontaje. In 
interiorul servietei scrie nu
mele Cutu.ș loan. Adresați-vă 
administrației ziarului. Re 

compensa 200 lei.
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PETROȘANI
ANGAJEAZA

ȘEF MAGAZIN metolo-chimice la unitatea din Lonea.
Condiții : Școala medie și practică in activitatea co

mercială de 18 luni sau școala generală și practică în 
activitatea comercială de 48 luni.

Salarizarea : intre 1 410-1 720 lei.
Informații suplimentare se pot obține zilnic la sediul 

întreprinderii str. Republicii nr. 90, telefon 1518.

VINERI 12 IUNIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

17,05 Buletin de știri.
17.10 Teleșcoală — Limba ro

mână (clasa a Xll-a) 
— Modalități de reali
zare a comicului la 
Alccsandri și Caragiale.

18,00 Recital de poezie Tu
dor Arghezi.

18.20 Folclorul românesc pes
te hotare.

18.45 La volan.
19,00 Reflector.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Film artistic : „Maes

trul".
21.25 Mai aveți o întrebare 

— emisiune de cultură 
științifică.

22.25 Pentru iubitorii muzicii 
de jazz — Benny Good
man și orchestra sa.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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SIMBATA 13 IUNIE

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

17,05 Buletin de știri.
17.10 Emisiune în limba ger

mană.
18.15 Bună seara, fete! Bu

nă scara, băieți !
19.20 1 001 de seri — emi

siune pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.55 Anunțuri — publicitate. 
20,00 Tele-enciclopcdia.
21.00 Totul in ordine — re

portaj de la Porțile de 
Fier.

21.15 Film serial : „Rocam- 
bole“ (VI).

21.55 Invitații noștri — emi
siune muzicală. Didi 
Balboni (Italia). Lize 
Markc (Belgia). Produc
ții ale Studioului de 
Televiziune.

— sport.

22,50 ' înăto 
film.

are de urși —

Of. ini 
vechi

mioară ! Romanțe 
și noi.

23,30 Telcju malul de noapte
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MESAJUL
președintelui Consiliului 

de Stat el Republicii 
Socialiste România, 

NICOLAECEAUSESCU
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poarele continentului nostru. 
Organizarea și ținerea unei a- 
semenea conferințe general-eu- 
ropene ar marca, (lupă convin
gerea noastră, un important 
pas înainte in realizarea dezi
deratelor majore ale popoarelor 
de pe continent — de pace și 
securitate, de colaborare paș
nic . fructuoasă — ar exercita 
o influență pozitivă asupra în
tregului climat internațional.

In decursul timpului. Euro
pa a fost locul de unde au por
nit conflagrații pustiitoare, ca
re s-au extins asupra întregii 
lumi: dar tot Europa a fost și 
leagănul unor mari idei umanis
te. inchinate păcii. înțelegerii 
și colaborării intre popoare. 
Evaluarea lucidă a experiențe
lor trecutului, a realităților 
prezente indică drept unica op
țiune rațional posibilă pentru 
popoarele Europei — organiza
rea in comun a securității con
tinentului prin eforturile și ac
țiunea colectivă a tuturor ță
rilor interesate.

Securitatea europeană recla
mă. după convingerea noastră, 
un sistem de angajamente fer
me din partea tuturor statelor, 
precum și de măsuri concrete 
de natură să ducă la exclude
rea forței și a amenințării cu 
folosirea forței in relațiile in
terstatale, să ofere tuturor ță
rilor garanții depline că se află 
Ia adăpost de orice act de a- 
gresiune: un asemenea sistem va 
trebui să asigure dezvoltarea 
pașnică, nestingherită a fiecă
rei națiuni, in conformitate cu 
propria sa voință, intr-un cli
mat de respect reciproc al in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestec în treburile 
interne, deplină egalitate in 
drepturi a tuturor statelor și 
popoarelor.

înfăptuirea securității europe
ne va trebui să constituie, in 
concepția noastră, o premisă și 
o consecință a dezvoltării mul
tilaterale — pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cul
tural, social — a relațiilor de 
colaborare între toate statele 
continentului, indiferent de o- 
rinduirea lor socială și politică. 
Alutațiile economice și sociale, 
ritmul fără precedent al dez
voltării științei și tehnicii dau, 
în condițiile actuale, noi di
mensiuni ideii de colaborare și 
cooperare, cer ca toate țările 
să participe în mod neîngrădit, 
fără nici un fel de discrimi
nări. la schimbul de valori ma

EVOLUȚIA NAVEI SPAȚIALE 
„S0IUZ-9“

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Pină joi la ora 17,15 (ora Bu
cure^, țiului), nava cosmică ,-So- 
iuz-9' efectuase 46 de rotații 
în iurul Pămintului.

La ora 14,28. după ce nava 
a intrat in zona de radiovizi- 
bilitate din punctele de urmă
rire a zborului de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, a început 
prima transmisie prin radio a 
celei de-a patra zile de lucru 
în Cosmos.

Continuind să îndeplinească 
programul de experimente teh- 
nico-științifice. cosmonauții Ni
kolaev și Sevastianov au pus 
la punct aparatajul pentru o- 
rientarea manuală a navei cos
mice după stele. In momentul 

teriale și spirituale, impun în
lăturarea oricăror obstacole ca
re se mai ridică in calea dez
voltării raporturilor normale 
intre state.

Securitatea europeană nu 
poate fi decit opera și răspun
derea comună a tuturor țări
lor continentului, care trebuie 
să fie. în același timp și be
neficiarele ei. Pregătirea și bu
na desfășurare a conferinței 
general-europene trebuie să se 
facă, de aceea, cu participarea 
tuturor statelor interesate, a 
tuturor popoarelor de pe con
tinent. Toate forțele înaintate, 
progresiste, dornice de pace și 
colaborare din Europa sint che
mate să acționeze în această di
recție !

Viața relevă ca deosebit de 
utile pentru pregătirea condiți
ilor propice ținerii unei aseme
nea conferințe intilnirilc bilate
rale și multilaterale, la diferite 
nivele, dintre cei care susțin 
ideile securității, păcii și co
laborării pe continent Și mili
tează pentru materializarea lor 
in practică.

Este evident că o asemenea 
conferință nu va putea aborda 
și soluționa dintr-o dată mul
titudinea de probleme acumu
late în Europa. Va fi nevoie 
de o muncă asiduă și perse
verentă, de mai multe întîl- 
niri. Va fi nevoie, de asemenea, 
să se asigure o pregătire te
meinică a conferinței, însă nu 
trebuie. în nici un caz. ca a- 
ceasta să ducă la amînarea la 
infinit a acestei acțiuni menite 
să imprime un curs pozitiv 
spre pace și securitate pe con
tinentul nostru și în întreaga 
lume.

In pregătirea cu șanse de 
reușită a acestei conferințe, o 
deosebită importanță capătă 
străduințele oamenilor de ști
ință, experți și specialiști în do
meniul relațiilor internaționale. 
Ne exprimăm convingerea că 
colocviul dumneavoastră va 
servi pe deplin acestui scop, va 
marca o reală contribuție la 
pregătirea unor condiții cit mai 
bune pentru organizarea și des
fășurarea conferinței.

Exprimîndu-mi speranța că 
lucrările colocviului vor fj în
cununate de bune rezultate, 
urez tuturor participanților de
plin succes și multe satisfacții 
în realizarea nobilelor țeluri, 
— de securitate, colaborare și 
pace — sub semnul cărora se 
întrunesc, în aceste zile, în ca
pitala Republicii Socialiste Ro
mânia.

in care nava intrase in umbra 
Pămintului, inginerul de bord 
Sevastianov a identificat steaua 
Vega și, folosind sistemul de 
orientare manuală, a adus-o cu 
ajutorul vizorului optic în cim- 
pul de observare al captatoru
lui stelar.

In timpul zborului, cei doi 
cosmonauți au efectuat diferite 
experimente și cercetări medi
cale. Potrivit datelor teleme- 
trice și relatărilor cosmonauți- 
lor, capacitatea lor de lucru 
se menține ridicată.

Agenția TASS informează că 
nava cosmică „Soiuz-9" conti
nuă să execute cu succes pro
gramul de zbor.

Ajutoare din străinătate 
pentru sinistrafii din România

Guvernul bulgar a hotărit, la 
2 iunie, suplimentarea cu 400 000 
leva (in materiale de construc
ție, tricotaje, saltele etc.) a a- 
j uterului acordat sinistraților 
din România. Ajutorul mate
rial total acordat pină în pre
zent de guvernul bulgar este de 
un milion leva.

★
Guvernul Zambiei a hotărit 

să contribuie cu 10 000 dolari 
la fondul de ajutorare a sinis
traților din România.

Primul ministru iranian A. A. 
1 lovey da a donat personal su
ma de 200 dolari.

★
Sindicatele egiptene au acor

dat un ajutor in medicamente 
și îmbrăcăminte in valoare de 
circa 7 000 lire sterline.

★
Secretarul general al Fede

rației Naționale a oamenilor 
muncii din industriile chimice, 
petrol și cauciuc — C.G.M. — 
din Franța, R. Pasere, a adre

sat o telegramă de compasiune 
și solidaritate Uniunii sindica- 
itelor din întreprinderile indus
triei do petrol, chimie și gaz 
metan din România, prin care 
anunță. totodată, donarea su
mei de 5 000 franci la fondul 
ne ajutorare.

★
Au mai anunțat donații la 

fondul pentru înlăturarea ur- 
!nărilor calamității. firmele 
.Austrovich" — 26 000 șilingi, 
,Metan-Chimie“ — 10 000 și
lingi, „Indupromat" — 5 000 și
lingi, „Vajda und Co." — 10 000 
șilingi, „Zemanek" — 1 000 și
lingi, .,Erste Tiroler Latshenol

In legătură cu invadarea Cambodgiei

Discursul președintelui Nixon
WASHINGTON 4 (Agerpres). 

—r Președintele Nixon a rostit 
niiercuri, la posturile de radio 
și televiziune, un discurs în 
legătură cu invadarea Cambod
giei de către trupele america- 
no-saigoneze al căror efectiv 
depășește, conform spuselor 
președintelui, cifra de 74 000 
db oameni.

Președintele a ’încercat să jus

Brcnnerci" — 12 500 șilingi,
„Franz Lipowski" — 3 000 și
lingi, „Van Rcckuni" — 7 000 
șilingi, „Franz Klugcr" — 1 000 
șilingi, „Osterreichischa- Alpine 
Montangesellschaft" — 40 000
șilingi, „Te-We-Be" — 10 000 
șilingi, „Intercontinentale" — 
5 000 șilingi, „G.O.C." — semin-1 
țo in valoare do 200 000 șilingi. 
,.Dolly" — îmbrăcăminte in va-, 
loare de 25 000 șilingi, „Veit- 
scher Magnesitwerke" — 50 000 
șilingi, -Tyrolit Werkfe" — 
15 000 șilingi, „W. Baercck" — 
1 000 șilingi.

Președintele societății „Davy 
Ashmore Limited Dashmore" 
din Londra a adresat o teie-< 
gramă președintelui Consiliu
lui de Stat, prin care exprimă 
îngrijorarea în legătură J.cu ra-.' 
vagiile făcute de inundații inJ 
România și anunță donagea su-'t 
mei de 100 lire sterline.

★
Au mai făcut donații firmele 

engleze: „Wogau Mascliinery 
Ltd." — 3 300 lire. „Zylan Ltd." 
— 1 200 lire, „Pkaraoh Cane Co. 
Ltd." — 600 lire, „Kiril Mis- 
cheff Co. — 240 lire. „Na Hey- 
demann Co." — 100 lire, ,,In- 
cheape International" — 100 li
re, „Petrocarbon Development 
Ltd." — 315 lire, „Murrays Sa
les and Service Co." — 350 
lire, „Maynard and Walace • 
Ldt." — 250 lire.

★
Firma „Sandoz" din Elveția 

a făcut o nouă donație în me
dicamente și numerar in valoa
re de 43 000 franci elvețieni.

★
Primarul general din Koln — 

tifice folosirea forței in Cam- 
bodgia prin păstrarea ..credi
bilității" față de S.U.A., prin 
așa-ziselc angajamente față de 
„țările care se sprijină pe pu
terea S.U.A.11.

Reamintind declarația sa po
trivit căreia trupele americane 
din Cambodgia vor fi retrase 
pînă la 1 iulie a. c., președin
tele Statelor Unite a precizat 

R. F. a Germanici, Theo Bura
nen, a donat 20 000 mărci in a- 
jutorul rafaccrii economice a a- 
șezărilor afectate de inundații.

Din R. F. a Germaniei au 
mai făcut donații firmele „Al
fred Vest" — 1 000 mărci. „Fla
mingo Fisch" — 1 000 mărci.

★
Din Olanda au mai anunțat 

donații firmele „Mosselman" — 
4 500 florini și „Nutricia" — a- 
limente in valoare de 13 563 flo
rini.

★
Firma „SoCiete dTmportation 

des Produils Azotes" din Fran
ța .i donat 20 000 franci fran
cezi, iar „Service national des 
produits laitiers" din Belgia, o 
tonă de lapte praf.

★
Mai mulți cetățeni francezi 

au donat 4 850 franci și 100 
dolari.

★
Diverși cetățeni polonezi au 

depus la fondul de ajutorare 
suma de 380 zloți.

Cetățeanul Siegmund Lukas 
din Frankfurt a făcut o dona
ție de 500 mărci vesl-germane.

★
Un grup de cetățeni suedezi 

au donat 360 coroane suedeze.
★

Nicholas Andrews, prim-se- 
crctar la Ambasada S.U.A. din 
Varșovia, a subscris la fondul 
do ajutorare 100 dolari.

★
Un grup de cetățeni polonezi, 

de origine română, au contri
buit la fondul de ajutorare cu 
1 000 zloți.

(Agerpres)

in același timp că. și după a- 
ceastă dată, „vor fi continuate 
misiunile aeriene de bombarda
ment" asupra teritoriului cam
bodgian. In felul acesta, s-au 
dezvăluit intențiile Administra
ției de a merge in continuare 
pe linia încălcării suveranității 
și neutralității Cambodgiei. a 
dreptului poporului acestei țări 
de a-și hotărî singur destinele.

Vizita 
tovarășului 

Emil Bodnaraș 
in R.P.D. 
Coreeană

PHENIAN 4. — Trimisul
special Ion Finlinaru tran
smite: Prezidiul Adunării Popu
lare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene a 
oferit miercuri seara o recep
ție in cinstea delegației Marii 
Adunări Naționale și a Consi
liului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, conduse 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al
C.C.  al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de- Stat.

Recepția s-a desfășurat în 
atmosfera de prietenie și so
lidaritate internationalists ce 
caracterizează relațiile dintre 
partidele și popoarele ce
lor două țări socialiste fră-

la Monumentul eroilor armatei 
populare coreene, la Monumen
tul eliberării și la Monumentul 
prieteniei.

țești. In cursul recepției, tova
rășul Pak Sen Cer și to va rășul
Emil Bodnaraș au rostit toas-
turi.

★

Joi dimineața, delegația ro-
mână a depus coroane de flori

• La Torino s-au încheiat 
lucrările celui de-al XI-lea 
Congics al Federației Interna
tionale de Arta Fotografică 
(F.I.A.F.).

FRANȚA: La
Bourget, Paris, s-a 
deschis Salonul 
Internațional de 
materiale de con
strucții, cunoscut 
sub numele de 
„Expomat".

In foto: Maca
rale, asemenea u- 
nor imenși păian
jeni profilați pe 
cer, la „Expomat".

încheierea sesiunii 
Adunării Uniunii

Europei Occidentale
PARIS 4 (Agerpres). — La 

Palatul lena din Paris au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a 16-a 
sesiuni a Adunării Uniunii 
Europei Occidentale (U.E.O.). 
La dezbateri au luat parte par
lamentari din cele șase țări 
membre ale Pieței comune și 
Marea Britanie. Pe ordinea de 
zi au figurat o serie de ches
tiuni legale de viitorul U.E.O. 
și Toiul ei in noua conjunctură 
europeană, relațiile Est-Vest, și. 
strins legat do aceasta, pro
blema conferinței asupra secu
rității europene.

Și această sesiune s-a desfă
șurat sub semnul unor diver
gente dintre Franța și unele 
iări membre, mai ales in ce 
privește rolul pe care trebuie 
să-1 aibă U.E.O.

în cursul acestei săptămînl, 
la 5 și 6 iunie, va avea loc 
la Bonn reuniunea Consiliului 
Ministerial al U.E.O.. cu parti
ciparea Franței.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Viena,
D. Aninoiu, a fost primit la 
4 iunie de președintele Par
lamentului austriac, Karl 
Waldbrunner. In cursul dis
cuției care a avut loc cu a- 
cest prilej au fost scoase în 
evidență bunele raporturi e- 
xistente între România și 
Austria, între parlamentele 
din cele două țări, precum 
și posibilitățile de continuă 
dezvoltare a relațiilor româ- 
no-austriece.

• Secretarul de stat pentru 
informații al guvernului argen
tinian, Luis Premoli, a anunțai 
că cercetările pentru găsirea 
fostului președinte, Pedro 
Eugenio Aramburu, răpit vine
rea trecută, vor continua, de
oarece ..guvernul are convin
gerea că acesta se află încă în 
viată".

• Conducerea Partidului Li
beral Democrat din R. F. a 
Germaniei, care alături de 
P.S.D. formează coaliția guver
namentală de la Bonn, a anun
țat convocarea congresului fe
deral al partidului între 22 si 
24 iunie.

• în luna mai, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud 
au atacat peste 1 000 de poziții 
fortificate deținute de trupele 
S.U.A. si cele ale administrației 
saigoneze — relatează agenția 
de presă Eliberarea.

© în cadrul vizitei oficiale 
pe care o întreprinde la Port 
Louis, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a avut convor
biri cu șeful guvernului Insulei 
Mauritius, Seewoosaqur Ram- 
goolam.

© Capitala Irlandei de nord 
— Belfast — a fost din nou, în 
noaptea de miercuri spre joi, 
martora unor puternice inciden
te între grupările extremiste 
catolice si protestante. Pentru 
a împrăștia grupurile rivale 
forțele de ordine au recus la 
qrenade cu gaze lacrimogene și 
la vehicule blindate.

După cum se știe, datorită 
divergențelor cu partenerii 
săi. care intenționau să conleio 
acestui organism rolul unei in
stanțe care să ia decizii în nu
mele guvernelor respective. 
Franța a refuzat sa mai parti
cipe din februarie 1969 la lu
crările Consiliului Ministerial 
al U.E.O.

Profesorul de biologie ! 
Kliorana, deținătorul Premiu- ' 
lui Nobel pentru biologie șl I 
fiziologie pe anul 1P68. a l 
anunțat că a reușit ca, im- : 
preună cu o serie de colabo- ! 
ralori, să obțină prin sinle- ■ 
ză gene — elementul de ba
ză al transmiterii caracterelor '■ 
ereditare la celulele vii.

Oblinerea unei gene este 
intr-un anumit sens ceva si
milar creării vieții in labora
tor. Orice organism viu po- 1 
sedă in celulele sale o serie 
de molecule complexe, gene- I 
le, constituite din acid dezo. 
xiribonucleic (A.D.N.), care 
„fabrică" un compus chimic, ; 
acidul ribonucleic fA.R.N.), 
acid ce „desemnează" func
țiunea fiecărei celule, pre
cum și rolul pe care aceasta 
îl va juca În organism. Re
alizarea sintezei acestor gene 
este un pas important pe

Sinteza 
unui 

element 
ereditar 

calea dezvoltării geneticii. ;■ 
La baza obținerii genelor, I 
adevărați mesageri ai carac- j 
Ierului viitorului organism, i 
stau o serie de substanțe chi- I 
mice a căror răspindire In • 
natură este foarte mare. j 

Comunicarea făcută de pro
fesorul Kliorana vine să de- . 
mon^treze că din atomi ne- I 
însuflețiți se pot clădi „blo- , 
curi“ vii care nu au la bază ■ 
elementul considerat indispen- I 
săbii vieții — genele. Aceas- I 
tă prestigioasă cucerire a 
geneticii deschide in țața 
oamenilor de știință posibi
litatea de a influența în mo
dul și in sensul dorit evolu
ția organismelor vii și, 1n 
același timp, lasă să se în
trevadă noi că< de tratare a 
unor boli ereditare, cum ar fi 
diabetul sau afecțiunile min
tale. Această descoperire, 
declara unul dintre partici
panta la lucrările în cadrul 
cărora a fost anunțată sinte
za unor gene, va da posibili
tatea să obținem cîndva inte
lectuali sau a!lefi de mare 
valoare fără a mai aștepta 
ca natura să „binevoiască" să 
ne dea concursul. Pentru mo
ment deși posibilitățile de 
realizare a unor asemenea 
aplicații lipsesc, aceasta nu 
înseamnă insă că intr-un 
viitor relativ apropiat nu 
vom asista la adevărate „mi
racole" ale modernei științe 
care este genetica. In orice 
caz. descoperirea profesorului 
Khorana deschide un nou și 
vast cîmp de cercetare bio
logiei și fiziologiei moderne.

E. I.
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R. F. a Germaniei — Maroc 2—1
LEON: Numai 5 000 de

spectatori (2 000 au fost tu
riști vest-qermani) au asistat 
pe stadionul dm Lern la o 
partidă in care nimeni nu pu
nea la îndoială nu numai
șansa dar și o victorie con
fortabilă a echipei antrenate 
de Helmuth Scaon Și lotuși, 
fotbaliștii marocani au fost la 
ud pas de a furniza prima 
mare surpriză a turneului, 
conducînd cu I —0 pină în 
minutul 56 și u.cnținind apoi 
scorul egal pină in ultimele 
zece minute ale partidei. La 
fluierul arbitrului Van Ravens
(Olanda) s-au prezentat pe 
teren următoarele echipe: 
R. F. A GERMANIEI: Maier,
— Vogts, Schulz, Fichtel. 
Hollges, Seeler. Bekenbauer, 
Overalh. Haller, Miiller. Held ; 
MAROC : Aflai. — Abdellah,
Boujemaa, fdriss, 
Maaroulii. Said, 
Filali, Ghazouani,

Slimam, 
Bamous, 
Houman.

După o serie de atacuri ne
reușite ale coechipierilor lui 
Beckenbauer. în minutul 21,
nrintr-o frumoasă combinație 
pe tripletă, marocanii străpung

sistemul defensiv advers și 
Houman înscrie printr-un șut 
plasat. Stupoare în tribune și 
in rindul echipei vest-germa
ne. încurajați de acest suc
ces, marocanii continua să 
atace: in minutul 24 portarul 
Maier este nevoit să se în- 
lebuinteze serios pentru a 
devia in corner c lovitură de 
cap a aceluiași Houman. 
Treptat, insă cu mari eforturi, 
jucătorii vesl-germani își re
găsesc cadența, dar nu reu
șesc să egaleze decît după 
pauză In minutul 56, cînd 
Seeler trimite mingea în plasă 
printr-un șut la firul ierbii. 
Dominarea echipei R. F. a 
Germaniei este din ce în ce 
mai accentuată ; qolul victo
riei se lasă insă așteptat deși 
in minutul 65 Beckenbauer 
are o mare ocazie, mingea 
intilnește bara. în echipa ma
rocană. Bamous este înlocuit 
cu Faras. iar la vest-germani 
Hottges cu Loehr. In sfîrșit, 
in minutul 80, noul introdus 
în echipa vest-germană fi pa
sează iui Miiller, care cu 
capul înscrie golul victoriei.

a 2-a. Vintul coborînd de pe 
vîrful 1 marilor vulcani din 
apropiere este ușor favorabil 
suedezilor, care domină în 
primele minute, însă fără re
zultat. Italienii joacă cu pase 
scurte în adîncime, căutîndu-1

CORONATUL 
In clasamentul golgeterilor conduc Jairzinho (Brazilia) și Van Moer (Belgia) cu cite 2 

goluri fiecare, urmați de Semmeling (Belgia). Dermendjiev, Bonev (ambii Bulgaria), Maneiro, 
Mujica (ambii Uruguay), Gallardo, Chumpitaz, Cubillas (toți Peru), Hurst (Anglia). Domen
ghini (Italia), Petras (Cehoslovacia), Rivelino, Pele (ambii Brazilia). Seeler, Miiller (ambii R. F. 
a Germaniei), Houman (Maroc) — toți cu cite un gol.

Italia — Suedia 1—0
TOLUCA: — Stadionul

„Bomboniera" din Toluca, si
tuat la 2 680 m altitudine, în
văluit in razele soarelui de 
vară, cu tribunele pe jumăta

te goale (au asistat circa 
10 000 de spectatori), a găzduit 
mult așteptatul meci dintre 
echipele Italiei și Suediei, 
două dintre favoritele grupei
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După mecsul 
Anglia — Domânâa...

GUADALAJARA 4 (Agerpres). - Continuă comenta
riile și declarațiile pe marginea meciului de fotbal 
Anglia - România, cîștigat de englezi la limită cu 1-0. 
După laconicele declarații ce au urmat imediat jocului, 
antrenorul ALF RAMSEY a spus :

„Rezultatul este foarte bun pentru noi. Este tot 
ceea ce doream : să ciștigăm. Și nu a fost ușor. Pină la 
urmă totul a fost o chestiune de răbdare. In fața jocu
lui ferm al apărării române, înaintașii noștri nu aveau 
altceva de făcut decît să atace și iar să atace. Apoi a 
venit și golul. In ceea ce-i privește pe fotbaliștii români, 
aceștia nu-și pot ascunde regretul de a fi ratat una din 
cele mai mari ocazii de a debuta cu succes in turneul 
final al campionatului mondial".

„Cred că nu am știut să profităm de situația favora
bilă ce ni s-a oferit in prima repriză și în special în pri
mele 25 de minute cînd am avut inițiativa — a spus antre
norul ANGELO NICULESCU. Mai combativi, mai deciși, 
atacanții noștri ar fi putut înscrie".

LUCESCU, căpitanul echipei române, a declarat : 
„De mult nu a jucat echipa noastră atît de bine ca în 
meciul cu Anglia. Cu mai multă concentrare puteam 
obține un rezultat de egalitate. Ne așteaptă meciuri 
foarte grele. Brazilienii sint superiori englezilor, iar ju
cătorii cehoslovaci vor căuta și ei să se reabiliteze după 
infringerea din meciul cu selecționata Braziliei".
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pe Riva,
Olsson, 
intașii 
producă , „ 
advers, și în minutul 11, 
urma unei lovituri de corner,

rever 
Foarte 
italieni 
panică

Domenghini intră în posesia 
balonului și de la circa 25 m 
șutează puternic pe jos pe 
sub portarul Hellstrom, care 
se pare că plonjase prea tir- 
ziu. Urmează o perioadă de 
joc de centru, suedezii joacă 
însă destul de lent, italienii
temporizează repetind pasele 
și scorul se menține neschim
bat. Suedezii nu reușesc cu 
toate eforturile să-și pună 
atacantii în poziție de șut. Tot 
italienii sini cei care au posi
bilitatea să mărească scorul,
dar in minutul 83 Riva ratea
ză din apropierea porții. Tot 
el, după trei minute, va trage 
peste bară. Scor final Italia 
— Suedia 1—0.

La fluierul arbitrului M. Tay
lor (Anglia) s-au aliniat ur
mătoarele formații: ITALIA. 
Albertosi, — Burghnich, Ceru, 
Niccolai, Facchetti, Bertini, 
De Sisti, Domenghini, Maz
zola, Riva, Boninsegna; SUE
DIA : Hellstrom, — Cronquisl, 
Axelsson, Nordqulsl, Grip, 
Svensson, Olsson. Larsson, 
Eriksson, Kindvall, Grahn.

I) DE FOTBAL

Belgia — Salvador 3—0
CIUDAD DE MEXICO: Cer 

noros, răcoare, public nume
ros (80 000) pe .stadionul 
„Azteca" la meciul Belgia — 
Salvador din prima grupa. 
Jocul nu a avut istoric. Bel
gienii au dominat tot timpul 
cu excepția unor rare peri
oade cînd înaintașii salvado- 
rieni, destul de abili în mane
vrarea balonului, au încercat 
fără succes poarta Iul Piot.

Scorul a fost deschis de 
Van Moer în minutul 13 la 
capătul unei acțiuni personale. 
Același Van Moer, în vervă

&

deosebită, va ridica scorul 
în minutul 54, ultimul gol 
fiind marcat de Semmeling in 
minutul 80 dintr-o lovitură 
de la 11 m. Scor final 3—0 
pentru Belgia.

Arbitrul român Andrei Ră- 
dulescu a condus următoarele 
echipe : BELGIA: Piot, — 
Heylens, Thissen, Dewalque, 
Dockx, Puis, Van Moer, Van 
Himst, Semmeling, Devrindt, 
Lambert ; SALVADOR : Mag- 
nana, — Rivas, Mariona, 
O soc io, Manzano, Vasquez, 
Quintanilla, Falmenco, Rodri
gue z, Martinez, Aparicio.

Clasamentul 
grupelor

Clasamentul grupelor după 
primele opt meciuri ale tur
neului final al campionatului 
mondial de fotbat : grupa 1 : 
1. Belgia — 2 puncte; 2—3. 
U.R.SS. și Mexic — 1 punct; 
4. Salvador — 0 puncte; gru
pa a 2-a: 1. Uruguay — 2 
puncte (golaveraj 2—0); 2. 
Italia — 2 puncte (golaveraj 
1—0); 3. Suedia — 0 puncte 
(golaveraj 0—1); 4. Israel — 
0 puncte (golaveraj 0—2); 
grupa a 3-a : 1. Brazilia — 
2 puncte (golaveraj 4—1); 2. 
Anglia — 2 puncte (golave
raj 1—0); 3. România — 0 
puncte (golaveraj 0—1); 4. 
Cehoslovacia — 0 puncte (go
laveraj 1—4); grupa a 4-a : 
1—2. Peru și R. F. a Germa
niei — 2 puncte; 3—I. Bul
garia și Marocul — 0 puncte.

Țipatul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani 40 369
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