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„gemene" ale bazinului se înscriu ca oFotoreporterul a surprins pe peliculă un peisaj industrial reprezentativ pentru 
necesitate

Valea Jiului aflată în plină înflorire, 
stringentă a valorificării în volum tot

Preparația cărbunelui și fabrica de brichete 
mai sporit a bogățiilor de cărbune ale Văii

din Coroești — două tinere obiective 
Jiului.

Generalizarea 
schimbului II 

și introducerea 
schimbului III în 

întreprinderi și șantiere 

SURSE DE AMPLI
FICARE A POTENȚI
ALULUI PRODUCTIV

Utilizarea integrală, cu ma
ximum de randament a capa
cităților de producție, a forței 
de muncă și a timpului de lu
cru, în scopul creșterii volu
mului producției industriale, al 
productivității și eficienței mun
cii se înscrie între sarcinile 
majore trasate de partid tutu
ror unităților economice. In a- 
cest sens, în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la 
ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a guvernului 
din noiembrie anul trecut, se 
arată că marile rezerve exis
tente în folosirea capacităților 
de producție și a timpului de 
lucru trebuie puse în valoare 
în primul rînd prin generaliza
rea schimbului II și extinderea 
și introducerea schimbului III.

Acționînd în direcția înde
plinirii acestei sarcini, condu
cerile unităților industriale și 
de construcții din cadrul mu
nicipiului, sub îndrumarea Co
mitetului municipal de partid, 
au întreprins o seamă de studii 
privind extinderea sistemului de 
organizare a muncii pe mai 
multe schimburi în secțiile și 
sectoarele de bază, în atelie
rele mecanice și îndeosebi în 
unitățile care au capacitatea 
neutilizată integral. Generaliza
rea schimbului II și introduce
rea schimbului III s-au impus 
cu necesitate la uzina de uti
laj minier Petroșani, la Fabri
ca de stîlpi hidraulici de la 
Vulcan și la atelierele mecanice 
de întreținere și reparații de 
pe lîngă exploatările miniere — 
unități în corespondență direc
tă cu sarcinile mari ale aces
tui an privind asimilarea, și 
fabricarea în producție proprie

A fost o vreme cînd super- 
esieța teatrali au anatemizat 
—- și cînd a trebuit și cînd nu 
— farsa, exilînd-o undeva ia 
.periteria gusturilor așazis ra
finate. Dar această specie a- 
tît de populară nu poate fi 
condamnată în principiu, dova
dă tiinu marea sa vitalitate 
de-a lungul secolelor, succesul 
unor lucrări semnate de cele
bri corned iografi, între care 
numărăm pe Moliere, Cehov, 
Caragiale, Pirandello, Nușici, 
Diirrenmatt, Ionescu ș.a. Căci, 
dacă este adevărat că farsa a 
avut și momentele sale de 
declin, mai ales prin comediile 
bulevardiere, în care rîsul se 
consumă în gol, devenind un 
simplu act reflex, nu e mai 
puțin adevărat că farsa auten
tică pornește de la dictonul 
„ridendo castigat mores" pe 
care îl transfigurează scenic, 
spre cîștigul celor din sală. 
Prin intermediul unor persona
je sumar și tranșat conturate, 
a unor „cîrlige", și „găselnițe" 
de efect, a unei acțiuni dina
mice, spumoase și a unui lim
baj plin de vervă, calambururi, 
expresii uzuale, afirmații cu a- 
dresă precisă ori aluzivă, farsa 
veritabilă urmărește să satirize
ze anumite realități, situații, 
tare de caracter provocînd o 
acțiune curativă deloc neglija
bilă.

Spectatorul român cunoaște 
foarte puțin dramaturgia iu- 

a unor cantități sporite și .sub
stanțial diversificate de piese 
de schimb.

Constituie un fapt meritoriu 
că la conducerea centralei căr
bunelui, a uzinei de utilaj și 
a unor exploatări s-a manifes
tat interes și preocupare pen
tru crearea condițiilor tehnico- 
materiale, recrutarea și califica
rea personalului necesar deser
virii mașinilor în trei schim
buri. Astfel, pentru uzina de 
utilaj, fabrica de stîlpi și unele 
ateliere s-au asigurat în plus 
față de anul trecut 53 strun
gari și 36 frezori. Aceasta a 
permis ca din totalul de 50 de 
strunguri aflate la unitățile din 
cadrul centralei 18 să fie utili
zate în 3 schimburi și 30 în 
două schimburi. Pe totalul ma
șinilor unelte din dotarea uni
tăților C.C.P., indicele de utili
zare a crescut în acest an, com
parativ cu primele două luni 
ale anului trecut de la 48,5 la 
62,2 la sută. Extinderea siste
mului de muncă în mai multe 
schimburi și creșterea indicilor 
de utilizare a mașinilor au de
terminat sporirea sensibilă a 
producției. Astfel, în primele 
două luni, în condiții de plan 

mobilizatoare, colectivul U.U.M.P 
a realizat suplimentar o pro
ducție de 25 tone piese de 
schimb în valoare de 2,9 mili
oane lei.

Unele progrese în această di
recție se constată și la alte 
unități. Astfel, la poligonul de 
panouri mari Livezeni se lu
crează în schimbul II cu un 
efectiv de 50 de muncitori, la

(Continuare în pag. a 3-a) 

„Spargere la miezul nopții“
goslavă modernă care a dat va
lorilor de anvergură universală 
pe Branislav Nușici. De aceea, 
gestul Teatrului „Valea Jiului" 
de a monta în premieră pe 
țară piesa „Spargere la miezul 
nopții" a tînărului scriitor iu
goslav Miroslav Mitrovici e- 
chivalează cu un pas mai mult 
spre familiarizarea noastră cu 
preocupările și problematica 
dramaturgiei de astăzi din ța
ra vecină și prietenă. Dacă 
opțiunea pentru piesa în cauză 
este cea mai fericită e un fapt 
fără îndoială discutabil, care 
nu scade însă cu nimic impor
tanța pasului de care vorbeam.

Ceea ce surprindem în pri
mul rînd la această farsă — 
pentru că deși autorul nu o 
numește așa, avem cu siguran
ță de-a face cu o farsă — este 
actualitatea problematicii și, 
am îndrăzni să afirmăm, iden
titatea ei cu unele realități de 
la noi. De aici și efectul satiric 
deosebit de puternic al piesei.

Ca în orice farsă acțiunea este 
presărată cu picanterii și comi
ce răsturnări de situații. Un 
gestionar, evident necinstit (alt
fel nu face obiectul unei farse) 
este atacat în plină noapte pe

Agregate 
de pompare 
pentru stîlpi 

hidraulici
La fabrica de stîlpi hidra

ulici din Vulcan se află în 
curs de execuție un lot de 
20 agregate hidraulice de 
pompare destinate funcționă
rii în subteran a stîlpilor hi
draulici cu pompă centrală. 
Prototipul agregatului a fost 
realizat în 1970 la U.U.M.P., 
cele 20 de „eșantioane" con
stituind seria zero a noului 
produs din nomenclatorul 
F.S.H. Vulcan.

In cinstea istoricului eve
niment al sărbătoririi semi
centenarului partidului, har
nicul colectiv al fabricii și-a 
programat pentru finalizare 
— la sfîrșitul acestei luni — 
primele 10 agregate, în in
tenția de a dovedi și pe a-

Aurel DULA

(Continual p in pag. 0 3-a)

cînd lucra la biroul din ma
gazinul universal pe care îl 
conducea, de un hoț. Dîndu-și 
seama că situația aceasta poa
te să se întoarcă în favoarea 
sa, încearcă să-l convingă pe 
hoț să ia cît mai multe o- 
biecte și cît mai mulți bani 
din magazin cu gîndul că a

Cronica 
dramatică 

doua zi va declara la miliție 
că lipsurile din gestiune se da- 
toresc loviturii hoțești a cărui 
victimă căzuse. Intrigat de „bu
năvoință" cu totul neobișnuită 
și aparent neîntemeiată logic 
a gestionarului, hoțul insistă 
să-i afle cauzele dar rămîne 
îngrozit — cînd gestionarul îi 
satisface curiozitatea — de im
plicațiile pe care le-ar putea 
avea furtul său dacă ar urma 
îndemnurile gestionarului. El 
cheamă un milițian de serviciu

ANGAJAMENTE ONORATE

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PRIMIT DELEGAȚIA GUVERNULUI 
REVOLUȚIONAR PROVIZORIU 

AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD
Pe măsură ce glorioasa a- 

niversare a semicentenarului 
creării P.C.R. se apropie, în
treaga desfășurare a muncii 
pline de avînt și rodnicie a 
colectivului F. F. A. „Viscoza" 
Lupeni capătă accente tot mai 
dinamice, mai pasionante. An
gajamentele luate de colectivul 
fabricii în cinstea acestei mă
rețe sărbători a poporului nos
tru au fost onorate cu rezul
tate economice demne de r£- 
numele colectivului, de hărni
cia sa. Pe primele două luai... 
trecute angajamentele colecti
vului au fost depășite cu 15 000 
lei la producția globală și 
58 000 la producția marfă, cu 
1,3 tone de fire de mătase, la 
productivitatea muncii cu 14 
lei/salariat iar calitatea A cu 
0,7 procente.

Realizările sînt continuate în 
luna martie la o cotă ridica
tă. Sarcinile de plan au fost 
realizate pe primele zece zile 
în proporție de 10f la sută la 
fire de viscoză, la sfoara de 
viscoză în proporție de 123,7 

care, depășit de gravitatea mo
mentului, este convins că are 
de-a face cu o glumă și pro
cedează ca atare. Am omis cu 
bună știință din această repede 
relatare a subiectului interven
țiile celor două femei, amanta 
și soția gestionarului, care 
concură la comicul piesei, la 
motivarea unor fapte și gesturi 
ale celor doi bărbați. Morala 
ar fi că hoția cu acte în regulă 
efectuată de gestionar este 
mult mai periculoasă, mai dă
unătoare decît cea „clasică" 
practicată de indivizi rătăciți.

Sursele hazului acestei piese 
trebuie căutate atît în satira 
cu implicații incriminatorii cît 
și în umorul dens al replicilor 
și situațiilor. Autorul este con
știent că farsa poate constitui 
un examen sever al calităților 
unui comediograf deoarece nu 
se mulțumește să realizeze un 
simplu exercițiu scenic ci con
struiește cu migală și cu un 
har comic de necontestat.

Regizorul piesei, Călin Flo
rian, aflat la a treia montare 
petroșăneană din anul curent, 
a descifrat corect, poate prea 
corect de data aceasta, mobi- 
lurile farsei, stăruind puțin a

la sută iar calitatea A a firelor 
a fost menținută constant la 
nivelul rezultatelor din perioa
da ianuarie—februarie.

Colectivele secțiilor prepara- 
ție chimică, filatură și fini
saj textil au înscris rezultate
le cele mai valoroase în pro
cesul edificării firului de mă
tase. Comuniștii acestor sec
ții sînt inițiatorii și promoto
rii prestigioaselor succese. De 
Ia secția preparație chimică 
s-au remarcat V. Logigan, N. 
Ștefan, M. Voinea, V. Lungu 
și alții care au făcut totul 
pentru a asigura ritmice mate
ria primă — celuloza trecută 
prin primele ei transformări 
chimice — pentru producerea 
firului de mătase. La secția fi
latură, condusă de comunis
tul Marin Ispas, preocupările 
și căutările perseverente pe li-

M. BLENDEA, 
tehnician F. F. A „Viscoza"

Lupeni
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supra caracterelor personajelor. 
Piesa e „crudă" cum afirma un 
spectator avizat, actori; apleacă 
prea mult urechea la sutler, 
iar finalul a fost din grabă 
ori din neatenție ratat. In sa
lă se rîde, se aplaudă foarte 
des totuși, și nu numai datori
tă replicilor suculente și... tru
culente dar și evidentelor 
disponibilități pentru comedie 
ale celor- cinci actori : Dumi
tru Drăcea, Marcel Popa, Pa
ulina Codreanu, Claudia Po
pescu și Nicolae Nicolae, cum 
spuneam însă insuficient coor
donați regizoral. Spectacolele 
următoare vor fi în măsură, 
credem, să atenueze această 
deficiență și să omogenizeze o 
echipă altfel interesantă care 
joacă cu nerv, cu vervă dar 
care uneori „trage la poantă". 
Poate o mai fericită subliniere 
a replicilor semnificative o 
mai atentă dozare a efectelor 
n-ar fi de prisos accentuînd 
încărcătura satirică a piesei.

La realizarea atmosferei ne
cesare contribuie mult și sce
nografia sugestivă și modernă, 
creată de Aurel Florea.

Așadar, „Spargere la miezul 
nopții" în realizarea actorilor 
petroșăneni este un spectacol 
care trebuie văzut, chiar dacă 
nu la primele reprezentații.

Constantin PASCU

Luni, 15 martie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, a primit la 
sediul C.C. al P.C.R. delegația 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, condusă de ministrul

Dejun oferit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Luni, 15 martie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a oferit un 
dejun în cinstea delegației Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud, condusă de ministrul 
afacerilor externe, doamna 
Nguyen Thi Binh.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod
naraș, Paul Niculescu-Mizil,

Toastul tovarășului Nicolae
Stimată Doamnă Nguyen Thi 

Binh,
Stimați tovarăși,

Aș dori să exprim încă o 
dată satisfacția noastră pentru 
vizita pe care delegația Guver
nului Revoluționar Provizoriu

150 ani
de la

mișcarea revoluționară 
condusă de

IUDOR VLADIMIRESCU
Istoria poporului nostru a 

cărui neîntreruptă existență 
de milenii pe teritoriul ce lo
cuiește astăzi o confirmă toa
te izvoarele demne de cre
zare, păstrează în filele-i 
scumpe amintirea unui lung 
șir de mișcări revoluționare.

Mișcarea revoluționară con
dusă de Tudor Vladimirescu 
dezlănțuită acum 150 de ani 
constituie unul dintre cele 
mai însemnate momente ale 
luptei poporului român pen
tru dreptate socială și inde
pendență națională.

Documentele vremii, fapte
le sale atestă că Tudor Vla
dimirescu a fost animat de 
idei patriotice dintre cele 
mai generoase. Astfel, în scri
soarea sa din 5 aprilie 1821 
către mitropolitul țării șiJ 
către marele vistier el își ma
nifesta ința să intre în 
corespoi. .nță cu „boierii 
moldoveni ca unii ce sîntem 
de un neam și de o lege" și 
„să chibzuiască împreună cu 

V - ______

afacerilor externe, doamna 
Nguyen Thi Binh.

La primire au participat Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepre-

Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Cor
neliu Mănescu, Vasile Vlad, 
Suzana Gâdea, Tudor Ionescu, 
George Macovescu.

Au fost prezenți membrii de
legației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud — Nguyen 
Duc Van, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de sud la 
București, Phom Vam Ba, di

al Republicii Vietnamului de 
sud o face în România.

Poporul nostru a urmărit și 
urmărește cu deosebită simpa
tie lupta pe care Frontul Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud, poporul vietna
mez o duce împotriva inter
venției americane, pentru apă- 

ei ca fiind la un gînd și în- 
tr-un glas cu Moldova, să pu
tem cîștiga deopotrivă drep
tățile acestor principaturi a- 
jutîndu-ne unii pe alții". 
Tudor Vladimirescu se gîn- 
dea desigur la lupta comună 
a celor două țări în vederea 
atingerii țelului național al 
unității politice și a indepen
denței. In momentul declan
șării ei, mișcarea avea un ca
racter predominant antioto- 
man, Dar programul revolu
ționar al lui Tudor Vladimi
rescu. nu se limita numai la 
planul Eteriei grecești care 
își propunea să rezolve ches
tiunea politică a independen
ței naționale, avînd ca bază 
socială doar aristocrația și 
înaltul cler, trecînd sub com
pletă tăcere dezlegarea pro
blemelor sociale. Tudor înțe
legea că sarcina principală 
a mișcării sale era eliberarea 
țărănimii de sub exploatarea 
boierilor și a domniei fana
riote, prin aceasta după cum 

ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

In oadrul convorbirii care a 
avut loc, au fost abordate pro
bleme legate de dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre cela 
două țări, dintre popoarele ro
mân și vietnamez, precum și 
probleme privind situația ac
tuală din Indochina.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de cor
dială. ,

rector la Biroul de Informații 
al delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu la Paris, 
Truong Tung, expert în cadrul 
acestui birou.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și doamna 
Nguyen Thi Binh au rostit 
toasturi.

Ceaușescu
rarea patriei, a dreptului său 
sacru de a hotărî asupra des
tinelor sale, în conformitate cu 
propria sa voință, fără ames
tec străin.

Ajutorul pe care poporul 
român l-a acordat și îl acordă

I 
(Continuare în pag. a 4-a)

aprecia K. Marx, Tudor Vla
dimirescu a dovedit „că era 
patriot român. EI nu s-a a- 
dresat boierilor ci țăranilor." 
Ridicat din rîndul țărănimii 
impilate de boieri și slugile 
lor, Tudor avea' puternice 
sentimente antiboierești. In 
înțelegere cu „Comitetul de 
oblăduire" constituit cînd A- 
lexandru Vodă Șuțu era pe 
moarte, Tudor pleacă cu un 
detașament în noaptea de 18 
ianuarie 1821 în Oltenia un
de avea vechi legături cu 
pandurii, al căror comandir 
fusese în războiul ruso-turc 
din 1806—1812 și se remar
case prin acte de bravură. 
După ce ocupă mănăstirea 
Tismana la 23 ianuarie for- 
mînd „Adunarea poporului" 
lansă în mijlocul răsculaților 
cunoscuta proclamație din 
Padeș, prin care atacă cu vi
olență pe toți asupritorii, în- 
demnînd pe cei oropsiți și 
năpăstuiți să se „adune sub 
steagul dreptății și sloboze
niei cu furci de fier și cu 
lănci, fiindcă : „Nici o pra
vilă nu oprește pre om de 
a întîmpina răul cu rău ’ 
Șarpele cînd îți iasă înainte, 
dai cu ciomagul de-1 lovești 
ca să-ți aperi viața... dar pe 
balaurii care ne înghit de 
vii. căneteniile noastre, zic, 
atît cele bisericești cît și po- 
liticești pînă cînd să-i sufe
rim a ne suge sîngele din 
noi ? Pînă cînd să le fim 
robi ?" Deci „Veniți fraților 
cu toții cu răul să pierdem 
pe cei răi, ca să ne fie nouă

Stelian POPESCU

(Continuare în pag, a 3-a)____ J
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Agenda campionatului județean
DevaEnergia seriile a

Lonea 2-3Parîngul

A. SLABII
S. NICOLAU

condi-

■
N. B.

■

Pionierii■
■

prezenți

sport2 Vul-

■
■
■

R. VALEDI

Rezultatele tehnice

B 
B

lui Ion Constantin (du- 
în ce] mai bun j<K al 
cînd se află la -Tiu}) și 
Libardi.

3 Lu- 
(Școala

care 
echi-

a-1
pe

■iniei re- 
și astfel 

ie cu re-

echipelor Energia Păro
și Minerul Aninoasa, de 
prestat de ele, de scorul 
(4—3) cu care au eîștigat

Energia ia 
ripostea-

I

A arbitrat cu greșeli 
Moraru din Petroșani, 
juniori • Energia — Mi- 
0—3 prin neprezentare.

în competiția

către 
Bărbuiescu, echipa au
de Ion Bălănescu me- 
prisosință egalul sta- 

Ion Constantin în min.

producție" ‘

Prima etapă 
campionatului diviziei 
coincis,

A reînceput...
Cred că, niciodată — atîta timp cît gîndurile ne vor mai 

filfîi, cît de cît palpabil sau, ca acum, dezlănțuit, pentru 
fotbal — nu ne vor putea împiedica să ne imaginăm prima 
zi a unui nou sezon, cînd așteptarea a ajuns la margini și 
în atmosfera fosforică, cu tumulturi, fiori și glasuri de 
pian dezacordat, a stadioanelor, coboară parfumuri de volup
tăți fără seamăn, niciodată zic, prima zi n-o vom vedea-o 
fă ă aureola festivului...

A reînceput... A reînceput fotbalul... cel mare !
De-acum, adio, puternicule Frazier, te vom uita și pe 

tine, fermecătoare Vondrackova, și pe tine, îmbătătoare 
Dova, adio somn al liniștii molîie, de două-trei ore din după- 
amiaza celei de-a 7-a zi a săptămînii, de-acum, fie eum o 
fi, rău sau bine, trecem... pe alt tărim!

A reînceput campionatul „băieților" de A...
Meciul zilei — Ia Cluj. Cu geamantane dopate, forțat, 

de iluzii, au mers „progresiștii" la Cluj, cu grumazuri în
țepenite în neputință s-au înapoiat. C.F.R.-ul lui Eugen 
Iordache, cu... patru guri de aer în plus, are toate motivele 
să spere.

Rapid — „U" Cluj ; 1—0. Firescul se certifică de la sine...
In Copou, Petrolul a clacat : 3—0. Nu ne mirăm. Mărdă- 

rescu susține sus și tare, că „trage" Ia titlu.
La Bacău: 1—1. Opțiunile lui Dinu, Dumitrache și ale 

celorlalți „mexicani" dinamoviști la titlu cresc vertiginos. 
Oare, n-ar fi păcat să fie altfel ? Gîndiți-vă că toți acești 
faimoși tineri din echipa lui Traian Ionescu n-au gustat încă 
din cupa de șampanie a campionilor! De la Brașov, aștep
tam un vînt de revanșă. Eroare ! „Niki" cînd vrea, poate să-i 
dovedească pînă și lui Ozon, că încă se mai pot obține— a- 
bonamente pentru echipa națională. Oltenii, șmecheri, n-au 
vrut decît să încurce socotelile pronosporfîștiior. Au reușit. 
Să le fie de bine !

La Arad, zice-se, arbitrul—, zice-se că ai noștri n-au jucat 
prea rău... Oricum, chiar dacă debutul e cu stingul, rapidiștii 
vor simți, duminică, nu adierea unei dorințe fade, a condam
natului ta moarte (Fals ! E falsă teama de retrogradare !) ci 
răbufnirea, născută dintr-o dorință de senzație, mare, expre
să și precisă, a unei echipe care încă este o ECHIPA...

Să fim convinși de acest lucru !
V. TEODORESCU

DIVIZII C

RUGBI

Știința Petroșani

în declin!

FOTBAL DIVIZIA A
C.F.R. Cluj 
S. C. Bacău 
U.T.A.
Steagul roșu 
Politehnica
,,U“ Craiova 
Steaua
Rapid

Progresul 
Dinamo
Jiul
F. C. Argeș 
Petrolul
C.F.R. Timișoara 
Farul
„U“ Cluj

1—0 
1—1 
2—1
3—0
3—0
1—1
0—0
1—0
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Echipa studenților 
troșani s-a deplasat 
că la Minerul Bocșa cu în
dreptățite speranțe la cel pu
țin un meci egal. Ea a fost 
aproape de a realiza remiza, 
dar s-a opus cu îndîrjire ar
bitrul L. Marineaș din Arad, 
care a suplinit valoarea jocu
lui slab prestat de gazde 
prin favorizarea adversarului 
în anumite perioade ale me
ciului, culminînd cu acea lo
vitură de la li metri din min. 
90 acordată comnlc* •"■aiuit. 
Mingea îl lovește pe Tudor în 
.genunchi, gazdele reclamă 
hent. arbitru] acordă cu u- 
șurintă, deși nu văzuse faza, 
și astfel ajutorul gazdelor a 
venit în ultima clipă. Ei au 
transformat penaltiui. cîști- 
gînd partida cu rezultatul de 
1—0. Rezultatul nemulțumeș
te total echipa studențească, 
care a evoluat mai bine decît 
adversarul, care s-a descur
cat mai inteligent pe terenul 
greu, complet desfundat, aco
perit cu noroi și ochiuri de 
apă. Apărarea s-a dovedit bine 
pusă la punct, excelînd în a- 
ceastă partidă Berindei, Bo-

toș, Tudor și Dobrescu, iar 
la mijlocul terenului, Tismă- 
naru. Bîtea și Știr au fost 
totdeauna primii la minge, 
au eîștigat majoritatea due
lurilor eu adversarii, pu- 
nîndu-și colegii în atac. La 
înaintare, Bălăneanu a mun
cit mult, dar nu a fost ajutat 
suficient de colegii săi Fă
gaș (deseori faultat fără min
ge) și Ștefan. Studenții au 
avut bune ocazii de gol, ra
tate prin Tismănaru, Ștefan, 
Făgaș și Bălăneanu. Gazdele 
au avut o singură ocazie de 
a înscrie de care n-au știut 
să profite. Au profitat în 
schimb de favoarea arbitrului 
din min. 90 și astfel au cîș- 
tigat întîlnirea și cele două 
puncte puse în joc. Cu ase
menea arbitraje este imposi
bil să câștigi măcar un punct 
în deplasare. Știința a alini
at următoarea formație : Be- 
rindei — Botoș, Izvernaru, 
Tudor, Dobrescu — 
ru. Bîtea, Stir — 
Ștefan (Marcu în 
Făgaș.

Etapa viitoare : 
Vulturii Textila

- Tismăna- 
Bălăneanu, 

inin.

Știința
Lugoj.

Și Minerul Lupeni 
a capotat 

minut
în ultimul 

de joc

CLASAMENTUL
1. Dinamo 16 8 5 3 27—14 21
2. Rapid 16 6 8 2 18—11 20
3. Steagul roșu 16 8 4 4 13—10 20
4. U.T.A. 16 9 1 6 25—16 19
5. Politehnica 16 8 3 5 29—22 19
6. Petrolul 16 8 3 5 20—18 19
7. Farul 16 7 4 5 25—25 18
8. „U" Craiova 16 7 4 5 13—13 18
9. Steaua 16 5 6 5 21—21 16

10. S. C. Bacău 16 7 1 8 23—21 15
11. ,,U" Cluj 16 6 2 8 17—18 14
12. C.F.R. Cluj 16 6 2 8 21—26 14
13. Jiul 16 6 1 9 16—20 13;
14. F. C. Argeș 16 4 5 7 19—24 lf
15. Progresul 16 3 4 9 10—19 1(1
16. C.F.R. Timișoara 16 3 1 12 9—28 7

■1

a returului
A a 

pentru Jiul, eu debu
tul unei formații remaniate, 
întinerite, dar și cu o înfrân
gere pe care o considerăm ne
meritată. După aspectul ge
neral al jocului, în care lungi 
perioade de timp Jiul și-a im
pus ritmul și stilul, după ire
gularitățile de joc și altercațiile 
sancționate uneori pripit, alte
ori în compensație de 
ar bi teul “ '
trenată 
rita cu 
bilit de 
70.

Dar să derulăm filmul me
ciului. să încercăm a surprinde 
din el acele secvențe care sînt 
în măsură să susțină făptui că 
Jiul a fost învinsă la Arad, în 
ultimă instanță, nemeritat. Me
ciul începe echilibrat, deschis, 
Jiul se antrenează într-un joc 
variat, cu pase în adîncime, 
trimise mai ales de către de
butantul în divizia A, ex-brăi- 
leanul Urmeș. Și totuși, în min. 
10. un contraatac al lui Flo
rian Dumitrescu împinge faza, 
obligat de M. Popescu, în apro
pierea colțului sting al tere-

unde i nter națio na- 
găsește momentul 

deschide lung 
Axente, desco- 
în colțul «Să- 
și 1—0 pentru

n-ului, de 
iul arădan 
prielnic de 
pe dreapta 
pe rit, cu Stan 
Lalt ,al .porții, 
■U.T.A. Golul nu poate fi impu
tat portarului, acțiunea arădană 
fiind clară, clasică, rapidă.

După consumarea întreceri
lor pe ramuri de producție, 
echipele cîștigătoare dau a- 
cum lupta între ele pentru 
cîștigarea „Cupei campionilor 
pe ramuri de producție". Cea 
de-a patra ediție dotată cu 
acest trofeu are două faze 
— de iarnă și de vară — și 
se desfășoară pe trei serii.

Faza de iarnă a început du
minică, la disciplinele : șah, 
tenis de masă și popice, pri
lejuind întreceri dinamice, 
pasionante. In primele me
ciuri s-au întîlnit cîștigătoa- 
rele pe ramurile : învățămînt 
(Educatorul Lupeni), sanitar 
(Medicina Petroșani), fores
tier (Forestierul Petroșani), 
minier și energie electrică 
(Utilajul Petroșani). Iată re
zultatele obținute :

Șah, seria I: Utilajul — Fo
restierul 3—0; Medicina ,— 
Educatorul 2—1; Utilajul — 
Medicina 1—2; Educatorul — 
Forestierul 3—0; Medicina — 
Forestierul 3—0; Utilajul —

Petrolul — S. C. Bacău 
Progresul — U.T.A.
F. C. Argeș — „U“ Craiova 
Dinamo — C.F.R. Cluj 
Farul — Steagul roșu
Jiul — Rapid
„U“ Cluj — Steaua
C.F.R. Timișoara—Politehnica

Cu o săptămînă în urmă di
vizionara A de rugbi Știința 
Petroșani a disputat pe tere
nul din Lonea meciul restant 
din turul campionatului, cu 
Politehnica Iași. Jocul slab al 
petroșănendor nu le-a permis în 
final decît obținerea unui re
zultat de egalitate. Știința nu 
evoluase la adevărata ei valoa
re. Se părea că-i un accident. 
Dar nu a fost. Duminică, în 
prima etapă a returului cam
pionatului diviziei A, Știința 
Petroșani și-a decepționat din 
nou suporterii. Evoluînd cu mult 
sub posibilitățile ei echipa pe- 
troșăneană nu a reușit să se 
impună categoric după cum 
era de așteptat în fața partene
rei de întrecere — formație si
tuată la periferia clasamentu
lui. Ba mai mult în prima re
priză studenții au jucat sub 
orice critică permițând oaspe
ților să-i conducă cu 8—0. Dacă 
nu ratau numeroase lovituri de 
pedeapsă, rapidiștij puteau în
vinge la un scor eonsderab’1. 
Totuși cu 8—0 după 40 de 
minute de joc ei se considerau 
câștigători si s-au felicitat îna
inte de terminarea partidei.

Partea a doua a meciului însă 
a fost net favorabilă studenților. 
Ei s-au trezit la realitate nu 
s-au putut împăca eu gîndu) 
înfrângerii, au creat multe fa
ze spectaculoase pe linie 
înaintare. au înscris 
puncte și astfel au 
partida 
tatu] de

Scorul
15 prin 
alizat o
tă de Drăgan. După numai 10

de 
nouă 

terminat 
învingători cu rezul
ți—8.
a fost deschis în min. 
Georgescu care a re- 
încercare transforma-

I
I

I

Metalul Topleț a fost un 
adversar incomod pentru e- 
chipa minerilor din Lupeni, 
dar nu imposibil de învins, 
chiar și pe terenul acestuia. 
Elevii lui Cornel Cărare în
să nu joacă și în deplasare cu 
aceeași vigoare și dăruire ca 
în meciurile disputate acasă 
(vorba vine acasă pentru că 
Minerul Lupeni n-a evoluat 
pe propriul teren de aproa
pe 10 etape). Deși plimbă bi
ne mingea, deși apărarea se 
străduiește să nu primească 
gol, echipa din Lupeni nu 
reușește să aducă puncte atît 
de mult așteptate din depla
sare. Așa s-a întîmplat și du
minică. Minerul Lupeni nu a 
evoluat rău la Topleț, reu
șind să păstreze rezultatul 
alb aproape 90 de minute de 
joc. In minutul 90 însă apă
rarea oaspeților a cedat și 
astfel gazdele au obținut vic
toria cînd aproape nimeni nu

aștepta. Repetăm,
nu a ju- 
rn depla- 
evoluțiile 
luptă cu 

mai mui
că fotba- 
asemenea 

putea aduce

se mai 
ehipa din Lupeni 
cat rău dar parcă 
sare nu reeditează 
bune de acasă, nu 
mai mult curaj, cu 
tă dăruire. Pentru 
liștii din Lupeni au 
calități și ar 
puncte frumoase din depla
sare. In meciul de duminică, 
condus foarte bine de arbi
trul Iuliu Boroș din Timi
șoara s-au remarcat, de la 
Minerul, Burnete, Pali și 
Precup. Cu mai multă con
centrare în ultimele minute 
ale meciului, cu un surplus 
de eforf fizic, echipa Mine
rul Lupeni ar fi reușit un 
rezultat de egalitate care 
i-ar fi prins foarte bine în 
clasament. Așa însă...

Etapa viitoare : Electromo
tor Timișoara — Minerul.

Antrenorul echipei Parîngul 
Lonea, Ștefan Szoke, ne-a co
municat ieri dimineață vești 
bune despre jocul elevilor săi 
la Deva. întîlnirea a întrunit 
toate atributele unui joc de fot
bal : teren uscat, foarte bun, 
timp plăcut, un mare număr 
de spectatori. Acestor 
ții, jucătorii celor două forma
ții le-au răspuns printr-o evo
luție de un ridicat nivel teh
nic, corectă, dinamică, specta
culoasă chiar. In cursa de ur
mărire a liderului, lonenii au 
depus eforturi susținute și au 

pe propriu 
nu se arăta 
Dar ritmul 
partidei de

reușit să învingă 
teren o echipă ce 
dispusă să cedeze, 
susținut imprimat 
oaspeți, din primul și pînă în 
ultimul minut de joc, atacurile

Pregătiri intense 
la Știința Petroșani
In cadrul pregătirilor pe 

care le efectuează în vederea 
reluării campionatului divi
ziei B de baschet mascilin, 
echipa Știința Petroșani s-a 
deplasat duminică la Timi
șoara, unde a susținut două 
întîlniri cu echipa Utilajul 
din localitate. Avînd în vede
re caracterul amical al jocu
rilor, rezultatele contează 
mai puțin. Principalul este 
că aceste două teste au per
mis antrenorului Teodor Szi- 
lagyi să verifice potențialul 
echipe1 eu puțin timp înain
tea reluării campionatului. 
Buna pregătire a jucătorilor 
celor două echipe divizionare 
B și deplina sportivhate în

care s-au desfășurat meciuri
le au oferit spectatorilor pre- 
zenți în sala Liceului nr. 5 
din Timișoara spectacole de 
bună calitate. In primul 
localnicii au învins 
84—72 (48—29), iar în 
de-al doilea victoria le-a 
venit tot lor cu 75 — 73 
(39—44). Din rîndurile celor 
două echipe s-au remarcat 
Bochiș, Dorin Iiea, ianoșiga 
și Mihai Gore de la Știința, 
Popa, Roman și Iațcu de la 
gazde. Arbitrajele au fost e- 
fectuate de timișoreni 
„au tras" puțin pentru 
pa lor.

Hie CIUNGU 
student

După 1—0, Jiul nu se pierde, 
dar în unele momente străda
nia apărătorilor capătă fațeta 
jocului prea în forță. In min. 
34, lui Caramalis i se arata 
cartonașul galben de către ar
bitrul jocului. Finalul reprizei 
aparține însă Jiului, cînd no
tăm dese incursiuni periculoa
se ale 
minică 
său de 
ale iui

In repriza secundă. Jiul feste 
decis să egaleze și să întoar
că rezultatul în favoarea 5 sa.'- 
Dar pînă la egalare notăm e-’ 
liminarea lui Broșovschi (min. 
62), avertizat încă din min. 38 
și la înlocuirea (min. 69) a lui 
Peronescu cu Remus Popa. In a- 
cest timp am avut ocazia să con
statăm că U.T.A. nu e capabilă 
să primească sportiv o situație 
defavorabilă ei, lucru resimțit 
după egalare. Acum a urmat 
gestul reprobabil al lui Fio-ț 
rian Dumitrescu, care 1-a păl-f 
muit pe Matei Popescu văzîndi 
că altfel nu poate trece de 
el, gest nesaneționat de către 
arbitrul Bărbuiescu. Asalturile1 
arădane au fost stopate de a- 
părarea imbatabilă a Jiului și< 
de intervențiile oportune ale 
lui Stan la picioarele adversa
rilor care pînă la urmă l-au 
costat o gravă accidentare fiind 
scos pe targă de pe teren (min. 
79). Introdus fără îneălzîre- în 
poartă, Marincan a fost surprins 
de faza de care vorbeam mai 

când Axente l-a găsit

lor dezlănțuite, ingenios con
struite, i~au obligat pe ener- 
geticieni să cedeze cu scorul de 
2—3. Pentru Parîngul au în
scris Baky (2) și Onici, iar pen
tru gazde — Gabor și Pastrama. 
De remarcat că cel mai bun 
jucător de pe teren a fost ju
niorul lonean Popovici, care nu 
are decît 17 ani, dar este deo
sebit de talentat. Un alt om de 
bază al oaspeților în meciul de 
ieri a fost Dima -— veteran al 
echipei. De altfel elanul tine
resc al noilor promovați în e- 
chipă se ' 
periența 
în jocul 
ringul, 
bune și

Etapa 
Energia

cu o pasă bună pe Florian Du
mitrescu — și astfel U.T.A. a 
abținut o victorie muncită, 
sprijinită de incapacitatea ar
bitrului de a menține jocul în 
mină, trecînd deseori cu vede
rea manifestările arădanilor.

După 2—1, la o intrare ho
tărâtă a lui Dodu la Kun II, 
arbitrai arată cartonașul roșu 
apărătorului jiuiist, invitîndu-J 
să părăsească terenul. Deci
zia este discutabilă și a făcut 
obiectul mu.tor controverse la 
cabine. Dodu merita cel mult 
un avertisment, lucru confir
mat și de observatorul federal 
P. Marinescu, care ne-a decla
rat eă va consemna în rapor
tul său că decizia a fost se
veră și pripită. Cu toată în
frângerea, se poate afirma cu 
certitudine că Jiu] evoluează 
în prezent la un potențial net 
superior celui din toamnă. T.i- 
nia de apărare a debutat pro
mițător, toți cei patru fundași 
făeîndu-și cu prisosință lato 
ria, iar la mijlocul terenului, 
tînăru] Urmeș a dovedit o 
bună pregătire tehnică indivi
duală, în toate acțiunile fiind 
primul la balon, deosebit de 
util echipei. S-au mai remar
cat Ion Constantin și Libardi.

Se poate conchide că actua
la formulă de echipă promite 
rezultate mai bune în parti
dele următoare, după cum a- 
precia ți antrenorul Ion Bătă
ii eseu. JLipea de maturitate a 
unor jucători i-a făcut să nu 
poată menține ritmul timp de 
90 de minute și astfel au pier
dut. Jocul elevilor mei însă 
m-a satisfăcut. Am pierdut ne
meritat prin arbitrajul patro
nat de bucureșteanul C. BSr- 
bulescu" — a mai spus antre
norul Bălănescu.

Au jucat următoarele forma
ții. U.TjA. : Gomea — Birău, 
Lereter. Pojoni, Calinin — Do- 
mide, Petescu, Broșovschi — 
Axente, Kun II, F. Dumitrescu. 
JIUL : Stan (Marincan) — M. 
Popescu, Caramalis. Dodu, Ton- 
ca — Urmeș. Sandu — Perones- 
cu (Remus Popa). Ion Constan
tin. Libardi, Naidin.

La tineret-rezerve : U.T.A. — 
Jiul 0—1 (0—1) prin punctul 
înscris de Cotormani.

cu „Cupa 
campiiinilor

Educatorul 0—3. Primul loc a 
revenit Medicinei — 6 punc
te, pe locul secund s-a cla
sat Educatorul — 4 puncte, 
iar locui III a fost ocupat 
de Utilajul — 2 puncte. Din 
echipa Medicina au făcut 
parte doctorii Paul Joszef, 
Radu Radu și Mihai Filip.

In seria a II-a s-au jucat 
doar cîteva partide, între re
prezentanți ai ramurilor co
merț (I.R.I.C.), construcții 
(Constructorul Valea Jiului), 
energie (Energia Paroșeni) și 
Viscoza Lupeni. Următoarele 
întîlniri se vor desfășura 
mîine, iar turneul final va 
avea loc vineri 19 martie.

Tenis de masă, seria I: 
dicina — Constructorul 
nier 3—2; Preparatorul 
triia - ~ 
dicina 
trila 
nier 
S-au 
final 
torul 
II-a și a III-a nu s-a dispu
tat nici o partidă.

Popice. Echipele din seria 
I — Preparația Petrila, Edu
catorul, Utilajul, Forestierul 
și I.R.I.C. Petroșani — s-au 
întîlnit pe arena Utilajul rea- 
lizînd rezultate mulțumitoare.

Me- 
mi- 
Pe-
Me-
Pe-
mi-

Forestierul 5—0;
— Preparatorul

5—0; Constructorul
— Preparatorul 5—0. 
calificat pentru turneul 
Medicina și Construc- 
minier. In

îmbină eficient cu ex- 
și dăruirea celorlalți 
fotbaliștilor de la Pa- 
permițîndu-le evoluții 
puncte prețioase.' '
viitoare : Parîngul — 
Paroșeni. B■

Energia Paroșeni — 
Minerul Aninoasa 4-3

Puținii spectatori 
duminică la terenul din Vul
can au fost mulțumiți de evo
luția 
șeni 
jocul 
final 
energeticienii. Primele: minute 
aparțin gazdelor care au o bu
nă ocazie de a înscrie dar o 
ratează prin Niță. Văzîndu-și 
adversarii nehoiărîți, aninosenii 
ies la atac și deschid scorul 
în minutul 18 prin Herlea II. 
In ultimul minut al pri 
prize gazdele egalează i 
prima repriză se încheii 
zultatul de 1—1.

In minutul 64, 
conducerea, aninosenii i 
ză și egalează din nou dar go
lul este anulat pe motiv de 
faidt. Totuși aninosenii reușesc 
e: ’ H-n prin Furnea. Se pă
rea că toată lumea este mul-

țumită de rezultat. Enecgeti- 
cienii insă nu sînt de acord și-n 
minutul 70, Niță aduce condu
cerea echipei sale cu 3—2. Ei 
mai înscriu un gol, dar este 
anulat pe motiv de ofsaid. E- 
nergia insistă în continuare și 
Moisescu înscrie cel de-al 4-lea 
gol pentru echipa sa. Apăra
rea oaspeților face față cu greu 
presiunii gazdelor care în min. 
84 ratează o mare ocazie de a 
înscrie. O degajare a aninoreni- 
lor, mingea ajunge la Sine și 
acesta stabilește scorul final al 
partidei : 4—3 pentru Energia. 
S-au remarcat Tomuș, Furnea 
Broască de la oaspeți, Trică, 
Tobaschi, Crainic și Niță de la 
gazde. 
Mihai

La 
ncrul

■■

Una dintre atribuțiile Con
siliului municipal al Organi
zației pionierilor este și or
ganizarea activității cultural- 
artistice, sportive și turistice 
a elevilor din clasele I—VIII, 
a celor aproape 10 000 de pio
nieri din Valea Jiului. In a- 
nul 1970 pionierii și școlarii 
din municipiul nostru au ob
ținut o serie de rezultate bu
ne în competițiile sportive la 
care au luat parte. In rîn- 
dul unităților de pionieri au 
apărut preocupări noi cum 
au fost excursiile cicloturis
tice conduse de profesorii 
Dan Cocor (Școala generală 
nr. 1 Petrila), Nicolae Cornoiu 
(Școala generală nr. 
peni), Titu Cornea 
generală Iscroni), Ion Moanță 
(Școala generală nr. 
can), Mircea Dragomir (Școala 
generală Aninoasa). De ase
menea, au fost organizate 
două întîlniri la mai multe 
discipline sportive între școli 
din Valea Jiului și școli din 
Tg. Jiu și Hunedoara.

Pentru acest an, comisia de 
sport și turism a Consiliului 
municipal al Organizației pio
nierilor și-a propus să îndru
me permanent consiliile oră
șenești ale pionierilor, unită
țile și detașamentele, privind 
organizarea și desfășurarea u- 
nor competiții sportive cu ca
racter de masă. In scopul sti
mulării preocupărilor în di-

rect ia turismului va fi ini
țiată acțiunea „Turistul", 
dotată cu diploma Consiliu
lui municipal. Ea va fi orga
nizată pe detașamente; diplo
ma va fi acordată detașamen
tului care va parcurge pe jos 
numărul de kilometri prevă- 
zuți (în raport cu vârsta e-

levilor), staționînd o noapte 
în afara localității (satului 
sau orașului). La nivelul o- 
rașelor se va organiza „Cupa 
claselor" la fotbal, cu fază 
pe școală și pe oraș. Un ac
cent mai mare se va pune 
pe atletism, organizîndu-se 
competiția dotată cu „Cupa 
speranțelor".

Nici în .an nu vor 
lipsi acțiunile sportive tradi
ționale cum sînt „Cupa dia
mantul negru" la handbal, la
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minute bucureștenii și-au mărit 
avantajul tot printr-o încercare 
realizată de Trandafirescu, dar 
rămasă netransformată. Pentru 
studenți au înscris Bărgăunaș 
o încercare pe care Crăciu- 
nescu nu a transformat-o, Făl- 
cușanu o încercare, de aseme
nea netransformată de Cră- 
ciunescu și Dijmărescu tot o 
încercare. In această a doua 
parte a meciului studenții se 
puteau distanța mult ca scor 
de partenerii lor de întrecere 
dar au ratat foarte multe lo
vituri de iiedeapsă ; Crăciunescu 
(min. 50, 58, 73), ca să-J amin
tim doar pe eroul ratărilor din 
meciul de duminică. Cîteva o- 
cazii au ratat și feroviarii bu- 
curesteni mai ales prin Drăgan.

Știința nu mai evoluează la 
nivelul cu care ne obișnuise. 
Este de neînțeles ce se întîm-» 
plă cu acești băieți inimoși ca
re băgau spaima în cele mai 
puternice echipe din țară chiar 
și pe terenul acestora. Dar să 
nu ne grăbim cu calificativele, 
să așteotăm etapele următoare 
ale returului cînd Șt’ința ne 
poate demonstra că este ea cea 
de altă dată. In meciul cu Ra
pid. s-au remarcat Dijmărescu, 
Băr^ăunas și Moromete de Ia 
gazde, Drăgan. Georgescu și 
Mi tea de la oaspeți.

Știința a folosit următoarea 
formație : Stănculescu (Barbă), 
Orteleean. Dinu, Dijmărescu, 
Mow Tonescu, Lornotă. Moro- 
mete. Barbă (Talpă) Băreău- 
naș. Fălcușanu, Truță, Radu
lescu, Roșea, Domnișan, Crăciu
nescu. A arbitrat slab P. Ionescu 
din București.

Emilian NEAGOE

Rezultatele concursului
PRONOSPORT

nr. 11 din 14 martie 1971
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
11.
12.
13.

Steaua 
Politehnica
S. C. Bacău 
C.F.R. Cluj 
U. T. Arad 
Steagul roșu 
„U“ Craiova 
Bologna 
Cagliari 
Catania 
Napoli
Roma 
Torino

— Farul
— Petrolul
— Dinamo Buc.
— Progresul
— Jiul
— F. C. Argeș
— C.F.R Timișoara
— Varese
— Juventus
— Loggia
— Lanerossi
— Lazio
— Internazionale

II—o 
3—0
1—1
1— 0
2— 1
3—0
1—1
1—0
1—1
2—0
1—0
2—2
0—2

X
1

X
1
1
1

X
1

X
1
1 

X
2
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Competiții sportive

de masă
Consiliul municipal al sindi

catelor, îri colaborare eu Comi
tetul municipal al U.T.Ci și cu 
sprijinul C.M.E.F.S. Petroșani 
și-au propus să organizeze în 
întâmpinarea 
P.CJl. mai 
sportive de masă (30 la nu
măr), dintre care 11 pe ramuri 
de producție, dotate cu dife
rite cupe și trofee. Aceste ma
nifestări sportive, dedicate spor
tivilor nelegitimați, se desfășoa
ră pe două faze — de iarnă și 
de vată — și încep cu fazele 
pe întreprinderi și instituții.

Pînă la 8 martie s-au consu
mat întrecerile fazei de iarnă 
a competițiilor dotate cu „Cupa 
preparatorului", „Cupa construc
torului", „Cupa sanitarului*1, 
„Cupa ceferistului", „Cupa edu
catorului", „Cupa I.A.S.". Și-au 
disputat șansele 95 de echipe 
care au 
sportivi 
nis de 
portari 
părătorul, Constructorul, Educa
torul — toate din Lupeni, Sa
nitarul și Preparatorul Petrila,

semicen tenorului 
multe competiții

cuprins aproape 600 de 
la disciplinele șah, te- 
masă și popice. Com- 
notabile au avut Pre-

care vor participa și echipe 
din județele Gorj, Alba, Ca- 
raș-Severin, „Cupa aurului 
verde" la orientarea turisti
că — acțiune ce se va des
fășura în vacanța de vară, 
paralel cu „Cupa cutezătorii" 
la fotbal — ajunsă la a V-a 
ediție și care va reuni selec
ționate ale majorității școlilor 
din municipiu. La șah se va 
organiza „Cupa 30 decem
brie", la tenis de masă — 
„Cupa prietenii mingii de ce
luloid", la disciplinele pe 
gheață și zăpadă — „Olim
piada albă a Văii Jiului", pre
cum și acțiunea turistică „De 
treci codri de aramă". In săp
tămâna premergătoare „Zilei 
pionierilor" se va organiza 
„Festivalul grației" la gim
nastică artistică, concursuri 
de patine cu rotile și de 
carturi.

Pînă acum s-au desfășurat 
deja unele întreceri sportive 
care au dat rezultate mulțu
mitoare. Astfel, la faza pe lo
calitate a competiției turistice 
dotată cu „Cupa roza viatu
rilor" au participat 14 echipe, 
iar la faza a II-a a „Căluțu
lui de fildeș" s-au înscris 40 
de pionieri. Se fac pregătiri 
pentru participarea la acțiu
nea turistică dotată cu „Floa
rea prieteniei", la 
„Cutezătorii", la 
„Delfini ’71".

expedițiile 
competiția

■

B 
B
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B
B

B
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Dumitru CORNEA

B
B

Sanitarul, I.G.L. și LG.C. Petro
șani, Livezeni.

„Cupa Unirii" a revenit E- 
nergiei Paroșeni (la șah), Mâ
nerului Aninoasa (la popice), 
Viseozei Lupeni (la tenis de 
masă), iar „Cupa ceferistului" 
—- stației C.F.R. Petroșani (la 
tenis de masă) și depoului Pe
troșani (la șah).

Cît privește competițiile spor
tive pe ramuri de producție, 
rezultatele au fost publicate Ia 
timpul oportun în ziarul nos
tru. In aceste zile ele sînt în 
plină desfășurare.

S. AUREL
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Tenis de masă

La Petroșani
a avut loc

etapa
municipală

In sala de sport a Școlii spor
tive Petroșani s-au desfășurat 
duminică întrecerile etapei mu
nicipale a campionatului repu
blican individual de tenis de 
masă rezervat juniorilor. Din 
cei 40 de participant (33 bă
ieți și 7 tete)... 40 au reprezen
tat Școala sportivă Petroșani 
Deși s-au trimis invitații și șco
lilor generale, liceelor și șco
lilor profesionale din munici
piu, nimeni nu a trimis mei un 
concurent. Este, desigur, Vorba 
nu doar de lipsă de interes, 
dar și de neseriozitate...

Revenind la compeiiția pro- 
priu-zisă, trebuie sa apreciem 
buna organizare a întrecerilor 
(datorată conducerii Școlii spor
tive), nivelul înalt al unor par
tide, realele talente existente in 
tenisul de masă din Valea Jiu
lui, toți cei 40 de concurenți 
fiind sub vîrsta de 15 ani. Pâr
tiei pînd în grupa băieților, ta- , 
lentata Ildico Gyongyoși și-a în
trecut toți adversarii, devenind 
campioană muniepală pe 1971. 
Pe locurile II, IU, IV s-au si
tuat Mircea Rusu, Alexandru 
Bogdan și Ionel Rusu (care nu 
a împlinit 11 ani). S-au mai e- 
vidențiat Ion Tolaș și Ion Scor- 
țar (de asemenea, sub vîrsta 
de 11 ani). La fete, primul Joc 
a fost ocupat de Adriana Toth, 
urmată de Estera Gergely și 
Eva Ferenczi (de 8 ani).

Staicu BALOI



MARȚI 16 MARTIE 197* S teagu! roșu 3

TV
MARȚI 16 MARTIE

10,00—11,00 Teleșcoală.
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Aplauze pentru români. 
Noile succese obținute 
de Ansamblul „Cununa 
de pe Someș" din Bis- 
trița-Năsăud la festiva
lurile internaționale de 
la Agrigente și Castro- 
vilari. Reportaj.

18,20 Brățara de aur — emi- 
siune-concurs. Participă 
tineri strungari, meca
nizatori, constructori și

Surse
de amplificare 
a potențialului 
productiv

(Urmare din pag. 1)

T.C.M.M. se lucrează în același 
schimb cu un efectiv mediu de 
110 muncitori la stația de com- 
presoare, grupul social, insta
lația de extracție și stația de 
sortare de la mina Livezeni, 
iar Șantierul nr. 17 construcții 
căi ferate, schimbul II este or
ganizat la lucrările de reame- 
najare a trei tunele.

Cu toate realizările obținute, 
Ia recenta consfătuire a acti
vului de partid și a cadrelor 
de bază din industria județului 
Hunedoara, s-a apreciat că uni
tățile și atelierele mecanice ale 
C.C.P., celelalte întreprinderi și 
șantiere din cadrul municipiu
lui dispun încă de mari rezer
ve în utilizarea mașinilor, re
zerve datorate, în principal gra
dului scăzut de încărcare a ma
șinilor pe schimburi și a lip
sei de personal calificat. Aceas
ta necesită din partea condu
cerii centralei acțiuni și măsuri 
mai energice pentru recrutarea 
și pregătirea numărului cores
punzător de muncitori calificați. 
In același scop, este necesară 
și studierea posibilităților de 
specializare a atelierelor meca
nice de la exploatări pentru fa
bricarea pieselor de schimb și 
a confecțiilor metalice pe tipu

TUDOR 
VLADIMIRESCU

rănească, deși masele princi-(Urmare din pag. 1)

bine*. Cînd au aflat boierii 
de acest manifest revoluțio
nar, i-au scris mustrător lui 
Tudor pentru „cuvintele ce 
prin nejudecată ai alcătuit 
către locuitori* socotîndu-i 
acțiunea o „netrebnicie ' și 
poruncindu i „să te părăsești 
de asemenea fapte" anunțînd 
totodată și poarta de această 
„necuviincioasă întâmplare*.

Bazîndu-se pe o oaste pu
ternică, înflăcărată în scurt 
timp Tudor a ocupat întrea
ga Oltenie. Sub presiunea re
vendicărilor țărănimii răzvră
tite planul lui Vladimu-escu 
s-a radicalizat, ceea ce i-a 

făcut pe reprezentanții exploa
tatorilor să declare înspăi- 
mîntați că răscoala populară 
condusă de Tudor este un 
„Război al celor săraci con
tra celor mai bogați*.

In jurul iui Tudor Vladi- 
mirescu s-a consolidat și lăr
git conducerea mișcării revo

ke________________ -

Agregate 
de 

pompare 
pentru 
stîlpi 

hidraulici
(Urmare din pag. 1)

ceastă cale solicitudinea cu 
care înțelege să contribuie 
la eforturile de a da mai 
mult exploatărilor mini
ere din Valea Jiului. Para
lel cu acest lot de pompe 
centrale, vor fi livrate și ar
măturile de deservire aferen
te care compun sistemul de 
distribuție : furtune de înaltă 
racorduri, robineți de înaltă 
presiune etc. 

radiotehnicieni din ju
dețele : Ialomița, Iași, 
Ilfov, Maramureș, Me
hedinți.

19.10 Reflector. P.C.I. la sălile 
de spectacol.

19,25 1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani în 50 de e- 

vocări. Anul 1922.
20.10 Seară de teatru : „Tita

nic vals“ de Tudor Mu- 
șatescu. Premieră TV.

20„20 Capodopere ale muzicii. 
„Tablouri dintr-o expo
ziție" de Mussorgski- 
Ravel.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

ri de utilaje. Trecerea la lucrul 
pe trei schimburi în atelierul 
mecanic trebuie să fie ți în 
atenția conducerii întreprinde
rii „Viscoza" Lupeni pentru a 
satisface în mai mare măsură 
din resurse proprii necesarul de 
piese de schimb. întrucât pe 
șantiere gradul de generalizare 
a schimbului II este insufici
ent, este necesara o preocupare 
susținută în acest sens mai a- 
les la obiectivele productive cu 
termen de punere în funcțiune 
în acest an, precum și la obiec
tivele social-culturale pentru a 
asigura realizarea lor în devans 
față de grafice.
. Necesitatea imperioasă a ge
neralizării schimbului II și in
troducerea schimbului III este 
bine cunoscută de cadrele de 
bază din industria municipiu
lui, de conducerea centralei, a 
întreprinderilor și șantierelor. 
In spiritul măsurilor adoptate 
de consfătuirea activului jude
țean de partid se impune ca 
pînă la finele acestei luni să 
se întocmească programe judi
cioase pentru încărcarea eșalo
nată a capacităților disponibi
le prin generalizarea schimbu
lui II și extinderea schimbului 
III în toate atelierele de 
prelucrări mecanice, secțiile de 
bază producătoare de materiale 
de construcții, industria locală 
și pe șantiere.

luționare și naționale. La mij
locul lunii martie se lansea
ză din Bolintin prima procla
mație către bucureșteni. Stă
pân aproape două luni pe Ca
pitală, la sfîrșitul lunii mar
tie Tudor Vladimirescu lan
sează cea de-a doua procla
mație către bucureșteni ce- 
rînd locuitorilor bucureșteni 
să se unească cu forțele pa
triotice și revoluționare con
duse de dînsui și să le ajute 
în lupta pentru „dobîndirea 
dreptăților", apoi allînd de 
defăimarea de către țar a 
mișcărilor din Balcani, lipsit 
deci de sprijinul Rusiei este 
nevoit să încheie o înțelege
re cu acea parte a boierilor 
care rămăsese în București. 
Nu vom insista asupra mo
dului cum a fost înnăbușită 
această mișcare ci vom subli
nia cîteva aspecte legate de 
însemnătatea ei. Mișcarea re
voluționară condusă de Tudor 
Vladimirescu nu poate fi ca
racterizată ca o răscoală ță-
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Angajarea se face prin 
zute de H.C.M. 914/1968 și

Informații suplimentare se
7—15 de la biroul personal al unității din Petroșani, str. 6 
Martie nr. 6, telefon, prin centrală, 1520—1820.

Angajamente 
onorate

(Urmare din pag. 1)

nia ridicării calitative a pro
ducției- au dat roade peste aș
teptări î față de angajamentul 
asumat („la 2 000 de bobine 
numai una rea") centratorul 
I. Szoba figurează cu numai 
4 bobine rele la 26 100 reali
zate, D. Roșoiu — cu 9 rele 
la 34 500 bobine, D. Dorloczi — 
una rea la 31200 bobine, P. 
Vîrtosu, numai 20 rele la 
50 000 iar K. Szitko — 25 de 
bobine necorespunzătoare la 
un număr de 50 000 de bobine 
realizate.

î f. S. H.
| Vulcan ' 
| îsi vaiIu • mari! I
i capacitatea i
IIncepînd din trimestrul al 

doilea al anului curent vor 
fi demarate lucrării» de 

extindere, de utilare și de 
dotare în cadrul tinerei fa
brici de stîlpi hidraulici din 
orașul Vulcan. La capătul a- 

I ceste; intervenții de anver
gură capacitatea va crește de 
la 15 000 la 22 000 stâlpi hi-

* draulici pe an, fapt care va 
. contribui la scutirea econo-
I miei țării de un efort valu- I 
| tar însemnat. I

Orizontul |
principal |

de mîine...
Orizontul XIV. viitorul •- 

rizont principal de transport 
al exploatării miniere Petri- 
la, va fi complet mecanizat 
și echipat cu benzi transpor- I 
toare de mare capacitate. In I 
prezent, lucrările respective I 

I sînt atacate, urmînd ca în 1 
I* 'perioadele care vin să se ac

celereze ritmul de execuție 
Iatît în zona puțului de ex

tracție, cît și la orizontul
■ principal de mîine al minei.

pale care s-au angajat m a- 
ceastă luptă au fost cele ță
rănești. Această mișcare a 
cuprins întregul popor din 
Țara Românească precum și 
o parte din burghezia incipi
entă și chiar din boerime a- 
vînd deci un caracter foarte 
larg, ridicînd la luptă toate 
acele pături, clase sociale ca
re erau interesate în înlă
turarea feudalismului și a 
jugului turco-fanariot și în 
realizarea independenței na
ționale.

Se poate aprecia fără pu
tință de tăgadă că mișcarea 
condusă de Tudor Vladimi
rescu a depășit eu mult ni
velul mișcărilor sociale și 
naționale anterioare și că a 
fost prima etapă a revoluției 
burgheze.

Pe bună dreptate se poate 
afirma că mișcarea revoluțio
nară din V31 a fost prologul 
revoluției burghezo-democra- 
tice din 1848.

îl/»

■

I

transfer în condițiile prevă- 
a prevederilor în vigoare.

pot obține zilnic între orele

Acfiuni de 
înfrumusețare
Serviciul de gospodărie 

din cadrul Consiliului popu
lar al orașului Petrila execu
tă în prezent importante lu
crări edilitare și de înfrumu
sețare a localității. Zilele tre
cute au fost demolate casele 
vechi și insalubre de pe stra
da Republicii, situate în por
țiunea dintre căminul pen
tru nefamiliști al E.M. 
Lonea și clubul muncitoresc 
din Lonea.

In această zonă, devenită 
liberă, va fi amenajat un 
parc unde se vor planta ar
buști ornamentali și diferite 
specii de flori. Paralel cu a- 
ceste lucrări, se va construi 
și un trotuar lung de cîteva 
sute de metri care va pro
teja circulația pietonilor pe 
distanta din re club și restau
rantul „Cărbunele".

1 După ce au obținut titlul de 
cooperatori fruntași pe județ 
în anul 1970, meșteșugarii de 
la „Deservirea" Lupeni au do
vedit și în primele două luni 
ale acestui an capacitatea colec
tivului de. a realiza și depăși. în 
mod ritmic sarcinile de plan 
la toți indicatorii. Creșteri sub
stanțiale s-au înregistrat la va
loarea producției marfă (cu 
96000 lei mai mult), încasări 
de la populație (cu 14 000 tei 

---- 4-----

Aprecierile

se
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peste plan), livrări către piață 
(16 000 lei peste plan), livrări 
pentru export (cu 45 kg mai 
mult), la producția marfă vîn- 
dută și încasată ( cu 60 000 lei 
peste plan), mobilă (cu 8 000 
lei peste plan), încălțăminte (cu 
5 perechi mai mult).

Printre colectivele fruntașe 
care și-au adus contribuția la 
realizările obținute în cele do
uă luni se numără secțiile nr. 
3 și 4 croitorie bărbați, conduse 
de Vaier Boitor și Liviu Bote- 
zatu ; secția de mică serie, con
dusă de Nicolae Ehling ; secția 
tîmplărie, condusă de Alexan
dru Nagy ; secția de bijuterie, 
condusă de Ștefan Virag.

Dintre cei mai buni coopera
tori remarcați în această peri
oadă amintim pe Marin Durlă, 
Petru Abraham, Ioan Soșvary, 
Ioan Moldovan, Marin Uzun, 
Nicolae Stega.

Prin sedentarism înțelegem 
un mod de viață cu activitate 
fizică redusă. Este știut faptul 
că mișcarea constituie modul 
fundamental de existență a ma
teriei. Mișcarea și activitatea 
fizică sînt însușiri cu care ne-a 
înzestrat natura : organismul viu 
se află într-o permanentă miș
care. Repaus absolut nu există.

Viața sedentară o trăiesc acele 
persoane care efectuează miș
cări puține atît în timpul mun
cii productive cît și în timpul 
lor liber. Sedentarismul influen
țează în rău funcționarea ce
lor mai importante organe și 
sisteme, provocînd reducerea ca
pacității de muncă și chiar îm
bolnăviri nebănuit de grave. 
Viața sedentară favorizează a- 
pariția ateroșclerozei în special 
în arterele coronare (inimă), 
creier, rinichi, la indivizi foarte 
tineri.

Ateroscleroza • este îngusta
rea arterelor prin care circulă 
sîngele încărcat cu oxigen și 
alimente spre organele corpului 
nostru. Această îngustare este 
produsă de depunerea de gră
simi, în special colesterol, pe 
pereții arterelor, favorizată de

Funicularul de steril al 
preparației Petrila

Beneficiarul — C.C.P. — a 
predat, recent, constructorului
— T.C.M.M. — amplasamentul
— pentru funicularul de steril 
de la preparația Petrila. Reali
zarea obiectivului respectiv es
te menită să rezolve definitiv 
problema haldării sterilului ca
re rezultă atît de la preparație, 
rit .și de la exploatarea minieră 
Petrila. Funicularul este prevă
zut cu două ramuri de haldare, 
dintre care una va fi pusă în 
funcțiune încă in acest an. Lu
crările ca atare p-czintâ o deo
sebită importanță și comportă

Cîteva cuvinte despre un om și o pasiune

I
I
I
I

I
I
I

Există oameni atît de atașați 
de colectivul în care și-au des
fășurat activitatea încît chiar 
și după ce au ieșit la pensie 
continuă, într-un fel sau altul, 
să fie mereu alături de foștii 
săi tovarăși de muncă. Un a- 
semenea om este și comunistul 
Ștefan Voinici. A muncit 30 de 
ani bătuți pe muchie în Uzina 
de utilaj minier Petroșani. Sub 
ochii lui, Atelierele centrale 
Petroșani s-au dezvoltat, tran- 
sforniându-se în uzina de 
azi. Ani în șir a condus, cu 
competență și destoinicie, o bri
gadă mereu fruntașă în între
cerea din cadrul secției con
strucții metalice. Apoi, în 1962, 
a devenit tehnician. Timp de 
șase ani și-a dovedit și în a- 
ceastă funcție capacitatea pro
fesională și organizatorică. Din 
1968, însă, nu mai lucrează. 
Drept răsplată a muncii depuse, 
partidul și statul nostru i-au 
asigurat o pensie ee-i permite 
să ducă o viață liniștită, lip
sită de griji. Totuși, el este le
gat și în prezent, prin multe 
fire trainice, de colectivul în 
care și-a desfășurat activitatea. 
Un asemenea fir este fanfara 
uzinei pe care o conduce în 
calitate de dirijor.

Dacă-1 întrebi de cît timp 
cîntă în fanfară îți răspunde, 
zîmbind :

— Ca învățăcel, din anul 1928. 
Apoi, cinci ani am cântat la 
Lupeni, iar din 1940 și pînă 
în prezent tot la fanfara uzi
nei. De fapt fanfara e a între
gului Petroșani, deoarece e 
compusă din instrumentiști de 
la mai multe unități economice 
și instituții. Formează însă un 
tot unitar și armonios. Clarine
tistul Lazăr Jugaru e laborant 
la laboratorul mecanic de la 

SEDENTARISMUL
inactivitatea fizică care micșo
rează viteza de circulație a 
sîngelui. Inima — care este un 
mușchi — nefiind antrenată la 
eforturi deosebite, mai puterni
ce, nu-și dezvoltă forța și lu
crează în 'manență la ace
lași nivel s .ut. In felul acesta 
cantitatea de sînge ce ajunge 
în organe este mai mică, in
fluențând negativ starea de să
nătate a acestora.

Viața și munca sedentară e- 
xercită o influență nefavorabi
lă mai ales cînd se asociază și 
cu o alimentație nerațională. 
Cînd sedentarismul este asociat 
cu abuzul alimentar (făinoase, 
dulciuri, grăsimi animale) apare 
obezitatea și secundar atero
scleroza (la obezi ea apare cu 
10 ani mai devreme) precum 
și celelalte complicații ca : hi
pertensiunea arterială, diabetul 
zaharat, reumatismul cronic de
generativ, varicele membrelor

INVESTIȚII
pe agenda de lucru

urgență în execuție. Construc
torul s-a angajat ca, „întărit" 
cu ajutorul beneficiarului, să 
rezolve într-un mod fericit pro
blema acută a haldării steri
lului, asigurînd prin aceasta o 
funcționare normală a prepa
rației.

Aerajul minei se va a- 
meliora

h
Stația de ventilatoare a sui

torului central al E.M. Petrila 
va fi amplificată și echipată 
cu noi ventilatoare cu debit 
mărit încă din anul curent, 
fapt care va îmbunătăți radical 
aerajul minei. In luna în curs

U.U.M.P. A învățat să cînte 
de mic copil. Nicolae Medișan 
predă ore la Școala de artă 
populară și e subșeful fanfarei. 
Are 52 de ani și cîntă tot din 
copilărie la fligorn. Decan de 
vârstă este Ludovic Catena, de 
67 de arai. Instrumentul la care 
cîntă se numește helicon. Dacă 
tot m-am pornit să-i înșir pe 
componenlii fanfarei să-l amin
tesc și pe loan Fekete, ce lu
crează la T.C.M.M., al cărui in
strument preferat este tramlso- 
nuî.

— Da despre schimbul de 
mîine al fanfarei ce ne poți 
spune ?

— Ne-am gândit și la viitor. D. VR1ȘAN

inferioare, insuficiența cardiacă. 
Tendința de evitare a efortu
rilor fizice pare să fie o carac
teristică a celor predispuși la 
obezitate. La rîndul ei, obezita-

Sfatul 
medicului 

tea predispune la sedentarism 
prin îngreunarea mișcărilor cre- 
îndu-se astfel un cerc vicios.

Urmările sedentarismului apar 
mai evidente din analiza pe 
profesiuni a cazurilor de obe
zitate, analiză făcută la Cen
trul de combatere a obezității 
din București. Astfel, 80,9 la 
sută dintre obezi aveau profesi

se va preda amplasamentul la 
constructor (T.C.M.M.), care ur
mează să atace lucrările ime
diat după 1 aprilie a.c.

Nou tablou de distribu
ție

S-a predat amplasamentul ne
cesar în vederea atacării noului 
tablou de distribuție, nr. 3, din 
incinta principală a minei Pe
trila care va îmbunătăți alimen
tația cu energie electrică a în
tregii exploatări și va face po
sibilă atacarea lucrărilor de la 
viitorul turn de extracție al pu
țului principal al minei.

Avem cîțiva copii în fanfară. 
Prîslea este Ion Bahciu. Are 
12 ani și-i elev în clasa a \.J-a 
la Școala generală nr. 4. E mi
cul nostru toboșar. Cu toată 
vii-sta fragedă are stagiu, nu 
glumă, în fanfară. Cîntă de 
cînd avea 6 ani. Urmează școa
la de muzică și învață la trom
petă și pian.

— Care ți-a fost cea mai 
mare satisfacție în oei zece ani 
de cînd ești dirijorul fanfarei?

— Satisfacții am avut multe. 
Cea mai mare e și cea mai 
recentă. Noi și lupenarii am 
participat la faza pe zonă a 
primului festival al fanfarelor 

uni sedentare, în schimb mun
citorii nesedentari furnizau nu
mai 10,8 la sută.

In prevenirea acestor afecți
uni un rol foarte important îl 
are voința individului și edu
cația sanitară a populației. Este 
necesar deci să ne asigurăm un 
mod de viață echilibrat, o ali
mentație rațională și practica
rea activităților fizice ușor ac
cesibile oricui.

Activitatea fizică și mai ales 
mișcarea în aer liber este ne
cesară atît copiilor pentru dez
voltarea neuroendocrină și fizică 
armonioasă, cît și adulților. A- 
ceasta menține suplețea corpu
lui, contribuie la dezvoltarea 
musculaturii, stimulează activi
tatea aparatului respirator și cir
culator, ajută digestia și tran
zitul intestinal, precum și func
ționarea sistemului endocrin. 
Pentru copii se recomandă jocul 
în aer liber, tineretul să facă

MASSIEL: 
„Nu sini 

o cîntăreață 
de la-!a-!a...“
— Intre Massiel, cea dis

tinsă cu premiul Eurovizi- 
unii, devenită un fel de fic
țiune gazetărească, și chipul 
meu adevărat e distanță de 
o viață. In primul rînd, nu 
sînt o ntăreață de la—.a—la. 
Premiul decernat în Spa
nia — „Phonixul de aur" — 
mi-a fost acordat pentru tea
tru, nu pentru film. La vâr
sta de trei ani nu cîntam la 
pian, nu sînt din Andaluzia,

Microinterviu
ci din Asturia, iar numele 
meu adevărat este Maria De 
Los Angeles Santa Maria. 
Studiind baletul, profesorul 
meu a găsit un pseudonim 
pentru o presupusă balerina' 
Massiel. N-a fost să fie !...

— Care e direcția dezvoltă
rii muzicii spaniole actuale?

— Realmente, la noi totul 
e limitat Unii se inspiră din 
folclor, alții importă melodii 
străine, apoi sînt grupurile 
organizate în jurul unor ti
neri poeți la Barcelona, Ma
drid, Catalania. Ei caută să 
creeze o muzică ușoară mo
dernă, cu adevărat spaniolă.

— Liniați flamengo ?
— In cercuri apropiate mie.
— Cunoașteți muzica noas

tră ușoară ?
— Puțin. In Cuba am cu- 

ncrscul-o pe Margareta Pîsla- 
ru. Și din emisiunile trans
mise prin Eurovîziune. Des
tul de puțin însă...

— Ce vă atrage în mod 
deosebit ?

— Marea, și oamenii care 
au ochi verzi. Dealtfel, ma
rea, marea pe care o cînt 
mereu este la noi, în Astu
ria, foarte frumoasă.

— Aveți o melodie cu un 
titlu ciudat: „Aruncă floarea 
și ia piatra" !

— Da, trebuie să-l explic. 
In această lume contempora
nă trebuie să renunți la 
flori, să te încadrezi într-o 
dinamică socială, să acțio
nezi în numele unei idei. Alt
fel, ce sens are întreaga ta 
zbatere ?

George BOITOR

de amatori. Printre formațiile 
distinse cu trofeele festivalului 
ne-am numărat și noi.

Iosif Csibula, fost coleg 
de muncă al lui Voinici, coleg 
în prezent ca muzicant, a ți
nut să imortalizeze momentul 
cînd dirijorului Ștefan Voinici 
i-a fost înmânată Cupa de ar
gint, plachetele și celelalte tro
fee.

Nouă nu ne mai rătnîne de- 
cît să-i urăm dirijorului să con
ducă încă mulți ani fanfara, 
să obțină mereu alte și alte tro
fee.

sport, iar cei mai în vîrstă 
gimnastică și mersul pe jos.

Nu trebuie neglijat somnul 
necesar refacerii funcțiilor orga
nismului pentru a deveni apți 
să reîncepem activitatea fără 
a ne îmbolnăvi. Odihna nu tre
buie greșit înțeleasă în sensul 
că ea se asigură dormind timp 
îndelungat, ci trebuie să fie ac
tivă, prin exerciții fizice, plim
bare, lectură etc.

Regimul rațional de viață și 
alimentație se impune din copi
lărie, de aceea rolul familiei și 
al școlii este deosebit de impor
tant în această privință con- 
stînd în călirea permanentă a 
copiilor, obișnuirea lor cu o 
alimentație rațională și un trai 
cumpănit, feriți de îmbolnăviri.

Folosirea în timpul orelor li
bere a mișcărilor, a exercițiilor 
fizice, a sportului de la vârsta 
cea mai fragedă și pînă la a- 
dînci bătrîneți, reprezintă mij
locul de prevenire a consecin
țelor nocive ale sedentarismu
lui de care am vorbit.

Dr. Teodor BUZICA 
medic specialist endocrinolog, 

Spitalul unificat Petrila
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TOASTUL TOVARĂȘULUI
t

poporului vietnamez și celor
lalte popoare din Indochina 
constituie o expresie a politi
cii generale a României de a 
sprijini toate popoarele care 
luptă împotriva imperialismu
lui, pentru eliberarea națională 
și socială.

Noi înșine am cunoscut asu
prirea străină, a imperialismu
lui. am luptat împotriva sub
jugării, de aceea înțelegem și 
sprijinim lupta tuturor popoare
lor care se ridică împotriva po
liticii imperialiste de domina
ție, de amestec în treburile 
altor state. Viața demonstrează 
în permanență că au trecut 
vremurile cînd imperialiștii pu
teau să-și impună după bunul 
lor Plac politica de dominație. 
Exemplul luptei poporului vi
etnamez, eșecul intervenției 
imperialismului american în 
Vietnam arată că atunci cînd 
un popor este hotărî! să și 
apere independenta și liberta
tea nu există forțe în lume 
în stare să-l îngenuncheze, să-l 
supună; de aceea, poporul 
vietnamez se bucură de simpa
tia și sprijinul tuturor țărilor 
socialiste, al popoarelor din 
întreaga lume ; de aceea politi
ca agresivă a Statelor Unite 
este dezaprobată de popoarele 
din lumea întreagă.

înțelegem greutățile prin 
care trece poporul vietnamez: 
știm că lupta sa nu este de loc 
ușoară, dar avem convingerea 
că el va obține victoria, că, 
pînă la urmă, trupele ameri
cane vor trebui să plece din 
Vietnam și din întreaga Indo- 
chină. să înceteze orice in
tervenție militară împotriva 
Republicii Democrate Vietnam 
și a celorlalte țări indochineze, 
că popoarele vietnamez, cam-

să-și hotărască dezvoltarea așa 
cum o doresc. Considerăm că 
folosind toate formele de luptă 
posibile, bizuindu-se pe spri
jinul țărilor socialiste, al tu
turor forțelor antiimperialiste, 
poporul vietnamez, celelalte 
popoare din Indochina pot fi 
sigure de victorie.

România sprijină propunerile 
Frontului Național de Eliberare, 
bază realistă care poate duce la 
rezolvarea politică a războiului 
din această zonă, cu respecta
rea drepturilor naționale ale po
poarelor indochineze, a intere
selor păcii și securității interna
ționale.

Noi urăm Frontului Național 
de Eliberare, poporului vietna
mez, celorlalte popoare din In
dochina să obțină victoria cit 
mai curind, spre a se putea 
astfel consacra muncii de con
strucție pașnică, ridicării bună
stării lor.

Doresc să asigur pe tovară
șii vietnamezi de tot sprijinul 
din partea poporului român și 
să le urez succese cît mai mari 
în lupta lor dreaptă.

Propun acest toast pentru 
succesul luptei pe care o duce 
populația sud-vietnameză, sub 
conducerea Frontului Național 
de Eliberare;

Pentru președintele Prezidiu
lui Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare, 
Nguyen Huu Pho;

Pentru președintele Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu, 
Huynh Tan Phat;

Pentru ministrul de externe 
și șeful delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu — 
doamna Nguyen Thi Binh;

In sănătatea tuturor celorlalți 
tovarăși prezenți aici;

Pentru dezvoltarea colaboră
rii și prieteniei dintre țările 
noastre, dintre popoarele român 
și vietnamez !

NGUYEN THI BINH
Stimate președinte al Consi

liului de Stat,

Stimate președinte al Consi
liului de Miniștri,

Stimați prieteni,

înainte de toate, permiteți-mi
ca, în numele Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud, să 
mulțumesc guvernului Republi
cii Socialiste România pentru 
invitația pe care ne-a făcut-o 
ca o delegație să vină în țara 
dumneavoastră, pentru faptul 

_ că ne-ați creat prilejul să vi- 
A^zităm țara dv., să facem un 

schimb de vederi asupra situa
ției din Vietnam și asupra si
tuației internaționale.

Am discutat îndeosebi proble
ma situației din Vietnam, care 
este principala problemă a po
porului nostru.

In zilele pe care le-am pe
trecut în România, peste tot 
unde am fost, am întîlnit sen
timente de simpatie prietenești, 
frățești, față de noi. Recunoaș
tem că în aceste sentimente se 
reflectă sentimentele partidului 
și guvernului român față de 
lupta poporului nostru. Lucrul 
care ne-a bucurat și care ne 
va stimula, este acela că parti
dul și guvernul român și-au

reafirmat hotărîrea de a ne a- 
corda ajutor pînă la victoria 
finală.

In încheiere, doresc să ex- 
pnm dorința noastră ca rela
țiile de prietenie dintre cele 
două țări și popoare ale noas
tre, Republica Socialistă Româ
nia și Republica Vietnamului 
de sud să se întărească și să 
se dezvolte tot mai mult, ca 
solidaritatea combatantă dintre 
cele două țări și popoare ale 
noastre să se dezvolte și mai 
mult în interesul celor două 
popoare ale noastre.

Permiteți-mi și mie ca să 
'toastez, înainte de toate, pen
tru prietenia și solidaritatea 
frățească dintre poporul român 
și poporul vietnamez.

Urez poporului român victo
rie în îndeplinirea planului cin
cinal pe perioada 1971—1975.

In sănătatea dv., domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu,

In sănătatea dv., domnule pre
ședinte Ion Gheorghe Maurer,

In sănătatea tuturor celor pre
zenți aici,

In sănătatea colegului meu, 
domnul Mănescu.

Urez tuturor celor pre
zenți aici multă sănătate și noi 
victorii în activitatea pe care o 
desfășoară.

în acest an, combi-

(Agerpres). 
Polawy, 

din principalii furni-

DIN TARILE SOCIALISTE
Sa-
tu-

ma-

S.

lunii viitoare.

ca și aici să se 
nave cu tonaj

*
15 (Agerpres). — 
început organi-

afacerea Tate 
cea de-a ze- 

impotriva

că 
către 
teri- 

Ieru- 
nule

ale tribunalului 
Angeles, verdictul

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
— Specialiștii din Baku, 
unde se află cele mai mari 
exploatări petroliere sovie
tice din Marea Caspică, au 
ajuns la concluzia că ame
najarea unor diguri cu aju
torul unor dragi puternice 
este mai eficientă decît rea
lizarea unor platforme artifi
ciale pentru sonde. Construc
ția unor astfel de diguri va 

I permite reducerea timpului 
I necesar forării de noi sonde 
| și va simplifica transportul 
| țițeiului, micșorînd, totodată, 

consumul de metal, care în 
prezent trebuie înlocuit ade
sea din cauza corodării pu
ternice în apa de mare.

★
PRAGA 15 (Agerpres). — 

Guvernul federal al R. 
Cehoslovace a hotărît să alo
ce, pe lîngă suma de aproa
pe 36 miliarde coroane, acor
dată de guvernul ceh pentru 
dezvoltarea orașului Praga, 
în perioada 1971—1975, o su
mă suplimentară de 1,5 mili
arde coroane din bugetul 
propriu.

Principalele șantiere ale 
capitalei cehoslovace în a- 
cest cincinal vor fi: con
strucția celei de-a doua părți 
a magistralei nord-sud, con
strucția unui nou cartier de 
locuințe cu 20 500 aparta
mente, terminarea lucrărilor 
pentru îmbunătățirea aprovi
zionării orașului cu apă. In 
total, în acești cinci ani, în 
Praga vor fi construite 40 000 
de noi apartamente.

*
TIRANA 15 (Agerpres). — 

In 1970 — ultimul an al ce
lui de-al patrulea cincinal — 
industria minieră a realizat 
sarcinile de plan în propor
ție de 102,2 la sută la mi
nereul de crom, 101 la sută 
la cupru, 100,9 la sută ia căr
bune. Pentru 1971 se prevede 
realizarea unei producții de 
minereu de crom cu 11 la 
sută mai ridicată față de 
1970, iar producția de mine
reu de cupru va spori cu 10 
la sută, și de cărbune cu 11 
la sută. Vor continua ^lucră
rile în vederea dării în ex
ploatare a unor noi mine în 
regiunile Kukes, M;rdita, 
Mat, Tirana etc.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— Cunoscuta uzină de auto
mobile din Minsk a început 
să producă un nou autoca- 
mion-tren, „MAZ-515-941 , 
destinat transporturilor de 
mărfuri interurbane și inter
naționale.

Noul vehicul este prevă
zut cu un motor de 240 CP, 
avînd două punți de antre
nare și trei osii, și poate 
transporta o încărcătură de 
25 tone, cu o viteză de 80 
km pe oră.

★
ULAN BATOR 15 (Ager

pres). — In anul 1971, -în
treprinderile industriei ușoa
re și alimentare din R. P. 
Mtmgolă își vor spori pro
ducția cu 20 la sută, iar pro
ductivitatea muncii în acest

■

■

■

■

■

■
■■
■

■
■
■
■ ■
E

■

■
■

sector va crește cu 7 la sută. 
Vor fi date în exploatare noi 
întreprinderi industriale, 
printre care un combinat 
alimentar la Darhan, ’inul la 

fabrică de 
Bator.

Cioibalsan și o 
conserve la. UI an

★
VARȘOVIA 15 I 

Comuinatul de la 
unul
zori de îngrășăminte chimice 
pentru agricultura poloneză, 
a produs recent primele 70 
de tone de azotat de amo
niu cu parametri de calitate 
corespunzător standardului 
mondial. Acest produs se re
alizează aici mai demult, 
însă calitatea lăsa de dorit. 
După cercetări și analize în
delungate, specialiștii de ia 
Polawy au reușit să prelun
gească pînă la 6 luni terme
nul in care azotatul de a- 
moniu se menține neschim
bat sub formă de granule, 

o 
de „pudrare" cu fă- 
var cu un conținut

elaborînd în acest scop 
metodă 
ină de 
special.

Încă 
natul de la Polawy va fur
niza cca. 300 000 de tone 
azotat de amoniu de cali
tate superioară.

★
SOFIA 15. — Coresponden

tul Agerpres, Gheorghe leva, 
transmite : Deplasamentul to
tal al flotei bulgare de pa
sageri, de transport și de 
pescuit maritim și oceanic ă 
depășit actualmente cifra de 
1300 000 tone, față de nu
mai 100 000 tone în anul 
1961. O dezvoltare deosebită 
a cunoscut flota de tancuri 
petroliere.

In 1970, la cel mai impor
tant' șantier naval din Bul
garia — „Gheorghi Dimi
trov" din Varna — au fost 
construite vase cu un depla
sament total de 72 000 tone. 
In anul curent se prevede 
terminarea a 18 cargouri, 
mineraliere, tancuri mariti
me și fluviale cu un depla
sament de 95 000 tone. A în
ceput reconstruirea șantiere
lor navale „Ilia Boiadjiev" 
din Burgas și „Ivan Dimit 
trov“ de la Ruse, lucrări care 
vor permite 
construiască 
sporit.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Laboratorul selenar autopropul
sat „Lunohod-1“ a parcurs la 
13 martie 208 metri și a con
tinuat explorarea zonei în care 
se află, informează agenția 
TASS.

Intrucît de la 14 martie înăl
țimea soarelui în regiunea Mă
rii Ploilor a ajuns Ia 51 grade 
și imaginile de televiziune 
transmise de pe Lună sînt lip
site de contrast, în perioada 
14—16 martie aparatul va sta
ționa, continuînd cercetările în 
domeniul razelor cosmice și 
transmițînd informații teleme- 
trice.

După cum se știe, „Lunohod- 
“ a fost adus pe Selene la 

17 noiembrie 1970.

HAVANA 
In Cuba a 
zarea unei rețele de asisten
ță medicală în întreprinderi. 
Printre primii, în întreprin
deri vor fi trimiși tinerii ab
solvenți ai instituțiilor de 
învățămînt medical din Ha
vana, Santa-Clara, Santiago- 
de-Cuba. Noua rețea sanita
ră va cuprinde, pentru înce
put, un număr de 490 de 
puncte medicale în uzine și 
fabrici.

In ultimii 12 ani în Cuba 
au fost pregătiți peste 5 500 
medici, iar numărul total de 
cadre medicale existente în 
prezent în Cuba este de 11 
ori mai mare decît înainte 
de revoluție.

+ Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului a adoptat, 
cu 14 voturi pentru, două îm
potrivă și 14 abțineri, o rezo
luție care „condamnă violările 
persistente de către Israel ale 
dreptului omului în teritoriile 
ocupate, precum și politica vi- 
zînd modificarea statutului a- 
cestor teritorii". Rezoluția rea
firmă, pe de altă parte, 
„toate măsurile luate de 
Israel pentru colonizarea 
toriilor ocupate, inclusiv 
salimul, sînt în întregime 
și neavenite"
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+ In fața unei asistențe de 
aproape 1 000 de persoane din 
localitatea South Orange (Sta
tul New Jersey), zece veterani 
americani ai războiului din 
Vietnam au prezentat mărturii 
zguduitoare privind masacrarea 
populației civile în Vietnamul 
de sud de către militari din 
rîndul forțelor S.U.A.

ELVEȚIA : In sălile Pala
tului Beaulieu, s a deschis
Ionul internațional pentru 
rism și sport.

In foto : Trei simpatice 
nechine prezentînd, în cadrul 
Salonului, mult apreciatele 
șorturi, care se vor purta în 
campinguri.

Proteste în legătură cu aderarea
Angliei la Piafa comună

LONDRA 15. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Duminică du- 
pă-amiază a avut loc în Piața 
Trafalgar din centrul Londrei 
un miting împotriva aderării 
Angliei la Piața comună. Au 
luat cuvîntul reprezentanți ai 
partidelor Conservator și La
burist, ai sindicatelor și ai u- 
noi- organizații de femei și ti
neret. Deputatul Peter Shore, 
fost ministru în guvernul labu
rist, a subliniat că numai po
porul englez are dreptul să ho
tărască printr-un referendum 
într-o problemă de care de
pinde viitorul țării. Pentru ți
nerea acestui referendum s-a 
pronunțat și deputatul conser-

vator, Richard Body. „Această 
țară va fi din nou salvată de 
popor de la dezastrul în care 
vor să o împingă politicienii", 
a spus Christopher Frere-Smith, 
președintele Asociației „Anglia 
în afara Pieței comune". Mi
chael McGahey,, președintele U- 
niunii naționale a minerilor din 
Scoția, a subliniat că Europa 
nu se reduce numai la cele 
șase țări vest-europene. La rîn
dul său, Joan Maynard, vice
președintă a Uniunii Naționale 
a muncitorilor agricoli, a rele
vat că o Europă a „celor șase" 
sau a „celor 10" nu este o în
cercare de unire a continen
tului, ci de adîncire a divizării 
lui.

Numeroși alți vorbitori 
subliniat primejdia pe care o 
prezintă pentru suveranitatea 
Angliei aderarea la C.E.E. In 
același timp aceasta va duce și 
la creșterea costului vieții. In 
condițiile adîncirii inflației și a 
creșterii șomajului, Marea Bri- 
tanie nu este pregătită să se 
alăture Pieței comune, a spus 
deputatul laburist Renee Short.

După cum se știe, marți în
cepe la Bruxelles o nouă rundă 
a negocierilor între Anglia și 
cei șase, rundă pe care „Daily 
Telegraph1* o consideră „cru
cială", deoarece de aceasta va 
depinde în bună măsură evolu
ția convorbirilor.

Datorită gerurilor puter
nice care s-au abătut asupra 
Anatoliei centrale (Turcia), 13 
persoane au murit. Numeroa
se căi rutiere sînt, de aseme
nea. blocate de zăpadă.

♦ Aproximativ 30 de per
soane și-au găsit moartea în 
cursul unui naufragiu, care a 
avut loc în largul coastelor ca- 
meruneze. O ambarcațiune a- 
vînd la bord 70 de pasageri 
s-a scufundat, datorită condiții
lor atmosferice și supraîncăr
cării vasului.

♦ La majoritatea tipurilor 
de produse industriale, planul 
U.R.S.S. pe lunile ianuarie și 
februarie a fost depășit, anun
ță Direcția centrală de statisti
că a Uniunii Sovietice. In a- 
ceste două luni, volumul pro
ducției industriale a crescut 
cu 8,6 la sută în comparație 
cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

< Ministrul afacerilor exter
ne al Israelului, Abba Eban, 
a părăsit luni Israelul, plecind 
într-o vizită în Statele Unite. 
El va avea convorbiri la New 
York cu mediatorul O.N.U. in 
regiunea Orientului Apropiat, 
Gunnar Jarring.

♦ Procesul în 
a intrat luni în ______ ___
cea lună. Intentat împotriva 
lui Charles Manson și altor 
trei complice ale sale, în au
gust 1970, sub acuzația de u- 
cidere a actriței Sharon Tate 
și altor 
se află 
în care 
acuzații 
moarte _ _ __  .
chisoare pe viață. Potrivit 
surse
Los _ , ______
riului va fi pronunțat la înce
putul

șase persoane, procesul 
acum în faza finală, 
juriul va hotărî dacă 
vor fi condamnați la 

prin gazare sau Ia în-
unor 

din 
Ju-

R.S F. IUGOSLAVIA : La spitalul „Kosevo“ din Sarajevo s-au născut 4 băieți gemeni 
care cîntăresc împreună 7 100 grame. In foto : Cei 4 gemeni, aflați sub supraveghere specială.

CAPRICII ALE VREMI!
La sfirșitul celei de-a doua 

săptămîni a lunii martie, iar
na s-a făcut simțită și în 
estul Mării Mediterane.

Duminică, o furtună puter
nică, însoțită de ploi și nin
sori, s-a abătut asupra Isra
elului. Zăpada a perturbat 
traficul în nordul tării și la 
Tel Aviv, iar vîntul a dez
rădăcinat arborii și a rupt

firele electrice. In porturile 
Ashdod și Ashkelon, din su
dul țării, au eșuat pe țărm, 
împinse de forța vîntului, 
trei tancuri petroliere.

Căderi masive de zăpadă 
au provocat, în aceeași zi, 
deraierea unui tren de că
lători de pe linia Damasc- 
Beirut, în apropiere de ca

pitala siriană. Au fost între
rupte, de asemenea, comu
nicațiile telefonice cu Da
masc, Beirut și Amman.

Portul Alexandria a tre
buit să fie închis din cau
za timpului nefavorabil. Ofi
cialitățile portuare au pro
clamat stare de urgentă.

(Agerpres)

Aplauze pentru cintecul

și dansul popular romanesc

< Duminică noaptea a fost 
ratificat noul contract de mun
că colectiv dintre sindicatul 
muncitorilor siderurgiști și 
principalele firme producătoa
re de laminate, care pune ca
păt grevei celor 35 000 de sa- 
lariați ai companiilor respec
tive. Greva a fost declanșată 
la 15 februarie și a afectat u- 
zinele de laminate de pe în
treg teritoriul S.U.A., din Ca
nada și Porto Rico, ale com
paniilor „American Can Co“, 
„Continental Can Co.“ și 
„Crown Cork and Seal Co.".

„B alad a", „Pandelașul", 
„Brîulețul", „Călușul", „Cunu
na de pe Someș", „Hațegana", 
„Fluierașul", nume de cintec, 
nume de joc românesc, u- 
nele vechi cît pământul pe 
care au fost plămădite, adu- 
nînd în ele comori de poezie, 
frumusețe, vitalitate. Sînt și 
numele pe care le poartă cu 
mindrie prețuite ansambluri 
folclorice, păstrătoare ale ce
lor mai autentice tradiții ar
tistice, ilustrînd dragostea ne
mărginită a poporului nostru 
pentru frumos. Tineri și 
virstnici de pe meleagurile 
oltene, din ținuturile Mara
mureșului sau Moldovei, de 
pe plaiurile Transilvaniei sau 
Banatului, de pe întinsele 
cîmpii ale Munteniei sau Do- 
brogei au alcătuit ansambluri 
pe care un om de cultură 
francez le numea „ambasa
dori ai sufletului românesc". 
Cu pasiunea care-i caracteri
zează pe adevărații artiști, a- 
cești entuziaști își găsesc tim
pul necesar ca, în afara preo
cupărilor lor de fiecare zi, 
să poată deprinde un pas 
nou de joc, un cintec nou, 
încredințați că pentru a face 
un lucru bun este nevoie nu 
numai de talent dar și de 
multă, multă sîrguință. Și 
strădaniile lor nu sînt zadar
nice. Atunci cînd după spec
tacole, la căminul cultural, 
la casa de cultură, pe sce
nele marilor orașe, aplauzele 
nu mai contenesc, ochii fie
cărui membru al ansamblului

strălucesc de bucurie și re
cunoștință. Bucuria pentru iz- 
bînda lor artistică, recunoș
tință față de cei care îi în
drumă, față de statul și parti
dul nostru care le creează po
sibilitatea să-și desăvîrșească 
și să-și manifeste talentul. 
Dansatorii și cîntăreții aceș
tia fac parte din marea fami
lie a artiștilor amatori, o fa
milie care numără astăzi a- 
proape un milion de membri. 
Este un fenomen care atestă 
inepuizabilele resurse de ta
lent ale poporului român, cli
matului favorabil pe care sta
tul socialist, Partidul Comu
nist Român l-au creat pen
tru descătușarea și afirmarea 
imenselor capacități creatoa
re, aptitudinilor artistice mul
tilaterale ale înzestratului 
nostru popor.

Ducind mai departe o ve
che tradiție, cele 25 000 de 
formații 
reur 
terp, 
germani 
lități, și-au ciștigat un loc 
de cinste în ansamblul vieții 
artistice românești. Spectaco
lele și concertele, expozițiile 
pe care artiștii amatori le o- 
feră, periodic, tovarășilor lor 
de muncă din întreprinderi, 
fabrici, uzine, instituții, pu
blicului larg de la orașe și 
sate, definesc ampla mișca
re artistică de amatori drept 
o noțiune modernă, cu adinei 
semnificații, specifică contem
poraneității socialiste.

de amatori, care 
sute de mii de in- 

români, maghiari, 
și de alte naționa-

In această atmosferă pro
pice este păstrat și îmbogățit 
tezaurul nostru folcloric. Căci, 
trecîndu-le din generație în 
generație, interpretîndu-le lao
laltă tineri și bătrîni, artiștii 
amatori păstrează astfel peste 
ani, intactă, frumusețea cîn- 
tecului și dansului popular 
românesc. Și totul spre satis
facția milioanelor de specta
tori care aplaudă atît cînte- 
cele și jocurile bătrinești, cît 
și pe cele slăvind viața de 
astăzi a oamenilor de pe pă- 
mîntul României. In acest 
sens, o cifră edificatoare: 
peste 10 milioane de iubitori 
ai unor astfel de frumuseți 
au fost prezenți la spectaco
lele date de ansamblurile și 
orchestrele noastre populare 
în ultimii cinci ani. Mani
festări devenite tradiționale 
cum sînt, de pildă, Concursul 
ajuns la cea de-a IX-a edi
ție, care antrenează de fie
care dată mii de formații 
muzical-coregrafice de ama
tori, Festivalul folcloric des
fășurat anual pe litoralul 
Mării Negre, precum și pri
mul Festival și Concurs in
ternațional de folclor „Romă-, 
nia 1969" onorat prin parti
ciparea a 21 ansambluri din 
16 țări, certifică cu prisosin
ță amploarea și prețuirea de 
care se bucură astăzi arta 
amatoare din țara noastră.

♦ Noul guvern norvegian, 
condus de Trygve Bratteli, li
derul Partidului muncitoresc 
(Social-democrat), a cărui com
ponență a fost anunțată sîmbă- 
tă, se va prezenta în fața par
lamentului, pentru votul

16 martie, s-a 
la

învestitură, la 
anunțat oficial Oslo.

de

de

Studenții < 
tatea Națională 
Republicii Nicaragua, 
gua,. au protestat pe lîngă au
torități în legătură cu dispari
ția, în urmă cu cîteva zile, a 
liderului „Frontului Revoluțio
nar Studențesc" (FER), Ro
berto Arevalo Aleman, care 
se bănuiește că a fost arestat 
de membrii gărzii naționale.

la Universi- 
din capitala

Mana-

r

In Japonia 
a început 
tradiționala 
„ofensivă 

de primăvară"
TOKIO 15. — Corespon

dentul Agerpres, Florea 
Tuiu, transmite ; Duminică 
a început în întreaga Japo
nie tradiționala ofensivă a 
muncitorimii nipone în spri
jinul revendicărilor lor. Mi
tinguri și demonstrații, la 
care au participat peste 
600 000 muncitori, au avut 
loc în 221 orașe.

La Tokio, în parcul Yo- 
yogi, în apropiere de fostul 
sat olimpic, peste 100 000 
de persoane au luat parte 
duminică dimineața la un 
miting. Cu acest prilej .Ma
koto Ichikawa, președinte 
al Consiliului general al 
sindicatelor japoneze (Sohyo), 
și președinte al Comitetului 
pentru lupta unită din ca
drul campaniei de primăva
ră, a declarat că muncitorii 
trebuie să obțină stăvilirea 
creșterii prețurilor la măr
furile de primă 
Toți membrii 
afiliate la 
la Federația 
independente ... ...
ren), a spus Ichikawa, tre
buie să continue, în același 
timp, lupta pentru a obține 
o majorare a salariilor.

La același miting au mai 
luat cuvîntul, în calitate de 
invitați. Shoichi Kasuga, 
membru a! Prezidiului C.C. 
al Partidului Comunist din 
Japonia, Masashi Ishibashi, 
secretar general al Partidu
lui Socialist din Japonia și 
Ryokichi Minobe, guvernator 
al orașului Tokio. După mi
ting, manifestanții s-au în
dreptat spre centrul orașului, 
demonstrînd în sprijinul re
vendicărilor lor.

necesitate, 
sindicatelor 

Soh.yo și 
Sindicatelor 

(Churitsu Ro-

Atentat nereușit împotriva
președintelui Salvador Allende

Sanda IONESCU

J

SANTIAGO DE CHILE 15 
(Agerpres). — Președintele 
chilian, Salvador Allende, a 
luat cuvîntul duminică la o 
întrunire publică organizată 
de Partidul socialist pe „Sta
dionul Sporturilor" din San
tiago de Chile, la care au par
ticipat peste 15 000 de persoa
ne. Referindu-se la apropiatele 
alegeri municipale din Chile, 
președintele a reafirmat ho
tărîrea guvernului „Unității 
populare" de a înfăptui pro
gramul de reforme preconizat 
și a avertizat că vor fi lua-e 
măsuri hotărîte împotriva ace
lora care caută să provoace 
tulburări cu prilejul acestor a-

legeri. Inamicii guvernului, a 
spus Allende, se tem de con
sultarea electorală care va avea 
Ioc la 4 aprilie și de aceea în
cearcă să creeze un climat de 
nesiguranță și provocări.

După cum informează agen
ția UPI, la cîteva minute după 
ce președintele și-a încheiat 
discursul, o puternică explozie 
s-a produs pe platforma unde 
erau instalate microfoanele. 
Două persoane au fost rănite. 
Secretarul general al Partidu
lui socialist, senatorul Carlos 
Alitamirano, a declarat că ex
plozia a fost provocată „în 
scopuri criminale". Deocam
dată nu au fost descoperițî 
autorii atentatului.
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