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un barometru economic
care se cere urmărit
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continuatorul și păstrătorul glorioaselor 
tradiții de luptă ale poporului român

Cl/lesaj mineresc

Creșterea eficienței economi
ce a unei unități de prepara
re reprezintă, în etapa actuală, 
un răspuns pozitiv la efortul 
general al economiei naționale 
de îmbunătățire a bunăstării 
materiale a oamenilor muncii, 
respectiv de creștere a nivelului 
de trai, idee înscrisă cu o re
zonanță maximă în Directivele 
Congresului al X-lea al P.C.R.

Indicatorii tehnici ai prepa
rării nu pot fi discutați fără 
echivalentul lor economic. In 
mod curent se urmărește recu
perarea și randamentul. Cum 
pot fi influențați în general a- 
cești indicatori tehnici ?

Creșterea sau scăderea recu
perării, în situația cînd cantita
tea de cărbune brut este reală, 
are ca efect mărirea, respec
tiv, micșorarea cantității de 
cărbune spălat (concentrat).

Randamentul global al pre
parării reprezintă o medie a 
tuturor randamentelor mașini
lor de concentrare dintr-o in
stalație de preparare și expri
mă eficiența globală a concen
trării cărbunelui.

Care este efectul economic al 
acestor indicatori ? Creșterea 
recuperării globale pe seama e- 
liminării pierderilor de cărbu
ne în steril influențează direct 
sporirea valorii indicatorului 
cantitativ, adică se mărește 
valoarea producției marfă. Prin 
aceasta, scade prețul de cost 
al cărbunelui și crește produc
tivitatea muncii, deci se poate 
obține, după recalculare, un 
fond de salarii majorat care 
contribuie la creșterea venitu
rilor salariaților din preparații.

Creșterea recuperării globale 
are ca efect economic și îmbu
nătățirea indicatorului econo
mic calitativ — adică cheltu
ieli la o mie.lei producție mar
fă — ceea ce determină obți
nerea de beneficii suplimenta
re. Prin aceasta va crește fac
torul de rentabilizare a proce
sului de preparare a cărbunelui.

îmbunătățirea randamentu
lui global de preparare prin 
creșterea gradului de selectivi
tate al mașinilor de concentra
re conduce la: obținerea unei 
recuperări globale mărite, îm
bunătățirea calității produselor, 
creșterea extracțiilor de sorti
mente superioare. Deci, îmbu
nătățirea randamentului global 
conduce la valorificarea superi-

oară a produselor, cu toate con
secințele economice pozitive 
care decurg din aceasta.

Trebuie ținut cont că efor
turile de majorare a indicato
rilor tehnico-economici trebuie 
să fie conjugate în permanen
ță cu respectarea încadrării în 
normele admise de calitate, în 
conformitate cu normele inter
ne, departamentale și stasuri
le în vigoare. Nerespectarea 
calității produselor diminuează 
valoarea producției marfă 
prin aplicarea de penalizări — 
corecturi de prețuri. De ase
menea, rebuturile la cărbune
le spălat pentru cocs și semi- 
cocs afectează negativ indica
torii economici, în special prin 
neutilizarea rațională a capa
cităților de producție. In acest 
context, al problemei calității, 
trebuie subliniată necesitatea 
extinderii pretențiilor de calita
te asupra materiei prime — 
cărbunele brut de la exploată
rile miniere. Un rol deosebit 
de important în obținerea unor 
indicatori tehnico-economici de 
eficiență sporită îl au instala
țiile de control care vor trebui 
să fie pe cît posibil la maxi
mum mecanizate și automati
zate.

După introducerea și prezen
tarea succintă a modului de ac
ționare a indicatorilor tehnico- 
economici, apare firească între
barea :

Care sînt căile concrete de 
îmbunătățire a acestora la con
dițiile specifice preparațiilor 
din Valea Jiului ? Toate as
pectele legate de această între
bare se pot analiza principial 
în cadrul a două categorii de 
probleme : cele de ordin tehnic 
și cele de ordin organizatoric.

Problemele tehnice, care stau 
în fața preparațiilor de cărbu
ne din Valea Jiului, referitoa
re la indicatorii tehnico-econo
mici, sînt extrem de variate și 
de complexe. Raportîndu-le la 
recuperarea globală, se poate 
constata că an de an s-au ob
ținut îmbunătățiri sensibile la 
preparațiile Petrila și Lupeni, 
situație care se menține și în 
stadiul actual. Este cunoscut 
faptul că aceste instalații de 
preparare vor suferi. în cadrul 
cincinalului 1971—1975, modi
ficări care vor avea ca efect 
modernizarea și amplificarea lor 
în funcție de cerințele majore

ale economiei naționale. Din 
aceste considerente, lucrările a- 
ferente diverselor modificări pe 
instalațiile actuale vor trebui 
să se extindă la 
scăzute.

Mircea
inginer principal

(Continuare în

valori relativ

RAI
metode, C.C.P.
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Crosul primăverii" • „Cupa Voința“ la schi

Partidul Comunist Român, 
partidul de avangardă al clasei 
muncitoare — conducătorul în
tregului nostru popor — născut 
în focul luptelor de clasă ca o 
necesitate obiectivă a dezvoltă
rii societății românești își are 
rădăcinile adînc ancorate. în is
toria națiunii. Așa după cum 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU „el este continua
torul luptelor seculare duse de 
poporul român pentru neatîrna- 
rea țării, pentru formarea na
țiunii române și a statului na
țional unitar, pentru accelera
rea progresului social și înain
tarea României pe calea civili
zației".

Istoria glorioasă a României 
ilustrează că poporul, forțele 
sale progresiste și patriotice au 
fost făuritorii tuturor marilor 
transformări revoluționare, au 
asigurat dealungul veacurilor 
mersul înainte al întregii noas
tre societăți.

In paginile frămîntatei istorii 
a patriei noastre sînt înscrise 
cu litere de aur luptele revolu-

ționare ale țăranilor, orășenilor, 
meșteșugarilor, cărturarilor, pă
turilor largi ale poporului care 
s-au ridicat în nenumărate rîn- 
duri la acțiuni hotărîte de mare 
amploare împotriva asupririi și 
împilării străine și autohtone, 
pentru dreptate socială și liber
tate, pentru independența patri
ei. Partidul a preluat și dus 
cu cinste mai departe glorioa
sele tradiții de luptă ale răscu- 
laților din secolele XVI— 
XVIII care au culminat cu 
răscoala de la 1784 condusă de 
Horia, Cloșca și Crișan, ale 
mișcărilor revoluționare din se
colul al XIX-lea.

După cum se cunoaște, Româ
nia se numără printre statele 
răsăritene din Europa în care 
relațiile capitaliste au început 
să se dezvolte mai devreme, fa- 
vorizînd nu numai apariția și 
creșterea mai de timpuriu a 
clasei muncitoare, dar în simbi
oză organică cu aceasta și dez
voltarea mișcării muncitorești. 
Tradițiile democratice, care au 
fost dominante pînă în secolul

al XX-lea au influențat pozitiv 
procesul de răspîndire și asimi
lare a concepțiilor socialismului 
științific. Marile evenimente 
revoluționare din secolul al 
XIX-lea — răscoala lui Tudor 
Vladimirescu din 1821, revolu
ția de la 1848, unirea principa
telor, reforma agrară din 1864, 
războiul de independență din 
1877 — au creat climatul politic 
și de ordin ideologic în care s-a 
născut proletariatul român. Tra
dițiile democratice înaintate, 
care au existat și s-au dezvol
tat în cultură — atît în crea
ția științifică cît și în creația 
literară și artistică — mani
festarea viguroasă a unor idei 
materialiste în știință, cultură, 
artă, a favorizat răspîndirea 
ideilor marxiste în țara noastră.

Un element caracteristic al 
mișcării muncitorești din Româ
nia este evoluția sa rapidă sub -
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Termen 
de predare 
devansat

Vulcan, constructorii 
șantierului nr. 3 au predat 
un nou bloc cu 119 aparta
mente. De remarcat că ter
menul de predare a blocului 
G-10, căci despre el este vor
ba, a fost devansat cu 15 zile. 
Este un succes pe care co
lectivul șantierului îl închi
nă semicentenarului partidu
lui, și la care au contribuit 
echipele de zidari conduse de 
Marin Vulpe, Marin Ivan și 
Ștefan Ban, dulgherii din bri
gada lui Nicolae Căplescu și 
maistrul principal Petru Cos-

La ordinea zilei 
acțiunile 

gospodărești 
și de 

înfrumusețare
Ziua de 21 martie a mar

cat calendaristic începutul 
primăverii. Timpul deosebit 
de favorabil i-a îndemnat pe 
numeroși locuitori să contri
buie la înfrumusețarea stră
zilor, cartierelor și localită
ților din Valea Jiului, să în
ceapă obișnuitele acțiuni gos
podărești pe șantierele muncii 
patriotice.

O acțiune mai amplă s-a 
desfășurat în Vulcan, cetă
țenii avînd în frunte nume
roși deputați, continuînd lu
crările începute de însăși 
Consiliul popular orășenesc în 
cursul săptămînii trecute, cînd 
pentru înfrumusețarea acestei 
localități au fost plantați 
peste 100 de pini ornamentali, 
au fost curățate zone verzi

Alte acțiuni au avut loc în 
localitățile Petrila, Lupeni, A- 
ninoasa și altele.

OPERATIVITATE
In cadrul planului operativ 

pe anul J971 privind executa
rea lucrărilor de reparații capi
tale, sectorul I.G.L. Lupeni a 
înregistrat realizări importante 
la punctele de lucru situate pe 
străzile 23 August, Stadionul, 
Pompieri, popicăria și unitățile 
T.A.P.L. Valoarea realizată în 
lunile ianuarie și februarie de
pășește cu 31 000 lei pe cea pla
nificată, iar lucrările executate - 
sînt de foarte bună calitate. E- 
chipele de zidari, dulgheri, in
stalatori, zugravi și parchetari 
coordonate de maistrul princi-
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avut loc 
a con- 

părintele
s-a 
în- 
la 
de

Petru PALIVAN,
secretarul comitetului U.T.C.

mina Lupeni

Gh. RADULESCU

CRONOFAGUL ORATOR

pal Ion Momîrleanu și de mai
strul constructor Ștefan Căli- 
man au dovedit operativitate, 
disciplină și grijă deosebită în 
executarea operațiilor de mun
că. Printre cele mai bune echi
pe ale sectorului se numără e- 
chipa de dulgheri condusă de 
Ștefan Mînzală, echipa de zu
gravi condusă de Virgil Nea- 
gu, echipa de parchetari con
dusă de Ion Cherecheș, echipa ' 
de zidari condusă de Vasile 
Cornea și echipa de instalatori 
condusă de Ion Corpadea.

La mina Lupeni, a 
faza pe exploatare 
cursului „P.C.R. — 
iubit al tineretului". La a- 
ceastă fază s-au prezentat 
opt concurenți, reprezentanți 
ai organizațiilor U.T.C. pe 
sectoare. Concursul a fost 
condus de prof. Cornel Pla
tan de la liceul din locali
tate. Cîștigătorii concursului 
sînt uteciștii Paulian Sămă-

cescu din sectorul V, Ale
xandru Chelaru din sectorul 
VIII și Gheorghe Vrăbiescu 
din sectorul I. Utecistul Pau- 
■lian Sămăcescu va reprezenta 
exploatarea minieră Lupeni 
la faza orășenească a con
cursului.

După cum este cunoscut, 
incepind de azi Capitala pa
triei noastre găzduiește un e- 
veniment cu profunde rezo
nanțe in viața politică și so 
cială a țării și a tuturor oa
menilor muncii — Congresul 
U.G.S.R. Zilele trecute, în 
ajunul plecării la București, 
unul din delegații din Valea 
Jiului Ia Congres — mine
rul fruntaș Nicolae Feier 
de la Aninoasa — ne-a rela
tat următoarele despre gindu- 
rile și năzuințele cu care 
merge să participe la lucră
rile marelui forum al sindi
catelor din România.

„Cu ce sentimente plec la 
București ? Duc în inimă mîn- 
dria și satisfacția că mi 
oferit înalta prețuire și 
credere de a reprezenta 
Congresul U.G.S.R. zecile 
mii de muncitori mineri din 
Valea Jiului.

Sînt conștient că înfăptui
rea importantelor sarcini e-

cononiice și sociale pe care 
partidul le pune în fața sin
dicatelor și tuturor oameni
lor muncii din țara noastră 
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — în 
cincinalul actual cere și din 
partea noastră, a minerilor, 
să ne concentrăm mai judi
cios forțele în organizarea 
producției și muncii pentru 
creșterea extracției de cărbu
ne și a eficienței acestei ac
tivități. Avînd asigurate con
diții corespunzătoare de mun
că, prin grija conducerii teh- 
nico-administrative și a sin
dicatului, brigada mea a con
tribuit la dezvoltarea capa
cităților de producție ale 
minei realizind viteze de 
avansare în medie de 80—90 
ml/lună în anul trecut la să
parea lucrărilor miniere de 
deschidere și pregătire. Sîn- 
tem ferm hotărîți să ne dez
voltăm realizările în anii cin- 
cincinalului de față".
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Silozul și puțul principal de la E. M. Dîlja

Soluționarea problemelor co
tidiene și de perspectivă, de 
la gospodărirea întreprinderi
lor și a urbelor, pînă la e- 
laborarea deciziilor cu cele 
mai înalte implicații sociale, 
au devenit obiectul unor dez
bateri largi. Afirmarea virtu- 
țiilor, a inteligenței colective
lor de muncă, valorificarea 
experienței înaintate, tăierea 
căii către eficiență, spre o 
calitate superioară a activi
tății social-economice, diag
nosticarea neajunsurilor și e- 
radicarea din viața obșteas
că a ■ incompetenței, superfi
cialității, ipocriziei sau forma
lismului necesită dezbateri

creatoare, schimburi de opi
nii — într-un cuvînt parti
ciparea tuturor la tribuna 
dezbaterilor publice. Mai 
mult ca oricînd, viața chea
mă la forumul obștesc, tot 
mai mulți cetățeni — indife
rent de locul ce-l ocupă in 
ierarhia socială. Dar cu o 
condiție !

In agora antică — centrul 
sacru a vieții cetățenești, al 
dezbaterilor publice, inima și 
creierul cetății — atenienii, 
conform unui vechi obicei, 
nu intrau decit după ce se 
aplecau asupra vaselor cu 
apă pentru o purificare ri
tuală, întocmai ca la intrarea 
într-un sanctuar...

Care ar trebui să fie con
diția admiterii în agora zile
lor noastre, la tribuna adu
nărilor publice 7 Poate con
știentizarea, în cazul fiecărui 
vorbitor, a acelui adevăr e- 
lementar că, cuvintele în sine 
nu prezintă valori, că vor
bele, fie cît de meșteșugite,

cad în gol dacă nu au sub
stanța ideilor, a rațiunii, a 
utilității practice.

Și atunci ? Și atunci, n-ar 
avea acces la pupitre zeloșii 
oratori, prezenți la mai toa
te ședințele, care vorbesc 
mult și nu spun nimic, care 
scot în fața adunărilor foile 
scrise mărunt, își vîră nasul 
în ele și, după introducerea 
fadă cum că „...precum au a- 
rătat și antevorbitorii mei, ma
terialul a oglindit părțile po
zitive și negative..." sublinia
ză și ei, pe larg, penibil de 
gratuit „părțile" pe care le-au 
mai „subliniat" și alții; acei 
care îi dau înainte cu bana
lități, cu divagații și cu an
gajamente — măcinînd fără 
jenă bunul comun atit de 
prețios : timpul tuturor; și tot 
în acest caz, poate n-am avea 
nenorocul de asemenea ora
tori care, după ce au epuizat 
auditoriul și-și împachetează 
radios hirtiile prefabricate, 
ar fi întrebați de către ci-

neva din prezidiu — dacă 
despre lipsurile proprii n-au 
ceva de spus. l-am vedea cum 
se bîlbîie, se dezumflă și dis
par în sală ca niște baloane 
de săpun aidoma vorbelor pe 
care le-au rostit fără rost.

Sînt necesare discuțiile, cu
vintele ? Sigur că da! Dar 
numai în cazul cînd sînt pur
tătoarele inteligenței, pasiunii, 
hotărîrii de a acționa, dacă 
oratorii țin cont de o regulă 
elementară pe care, printre 
altele, un Calendar al mine
rului din anul 1935 o formula 
în felul următor: „Cînd ai 
primit însărcinarea să vor
bești la o întrunire, stai un 
moment singur cu tine însuți 
și gîndește bine ce vei spune 
cînd vei fi la tribună. Ale- 
ge-ți un subiect precis. Nu 
te avînta în dezvoltarea prea 
multor probleme..." Intr-un 
cuvînt: adu-ți aminte că pă
șești pe terenul sacru al vie
ții publice.

Ion DUBEK
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tehnice
Petrolul - S. C. Bacău 2-0

Clasamentul

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. Timiș. - Politehnica

1-2

1-0

4-0

1-0

0-2

0-2

2-1

1. Dinamo 17 9 5 3 31-14 23
2. Rapid 17 7 8 2 20-11 22
X U.T.A. 17 10 1 6 27-17 21
4. Petrolul 17 9 3 5 22-18 21
5. Steagul roșu 17 8 4 5 13-11 20
6. Farul 17 8 4 5 26-25 20
7. Politehnica 17 8 3 6 30-24 19
8. Steaua 17 6 6 5 23-21 18
9. „U* Craiova 17 7 4 6 13-14 18

10. S. C. Bacău 17 7 1 9 23-23 15
11. F. C. Argeș 17 5 5 7 20-24 15
12. „U“ Cluj 17 6 2 9 17-20 14
13. C.F.R. Cluj 17 6 2 9 21-30 14
14. Jiul 17 6 1 10 16-22 13
15. Progresul 17 3 4 10 11-21 10
16. C.F.R. Timiș. 17 4 1 12 11-29 9

U.T.A. - „U“ Cluj

Steaua — Jiul

viitoare

I I I

„U" Craiova — Farul

Rapid - Petrolul

C.F.R. XJuj — F. C. Argeș 

Steagul roșu — Progresul

S. C. Bacău - C.F.R. Timișoara

Politehnica - Dinamo

JIUL RAPID 0-2
Stadion Jiul, teren bun de joc. 
Timp excelent.
Spectatori : circa 8 000.
Autorii golurilor Adam, min. 84 

și Neagu, min. 90.
A arbitrat bine V. Liga, Galați.
Au jucat echipele : JIUL : Stan 

- Popescu, CARAMALIS,
Tonca — URMEȘ, Sandu — 
ronescu, ION CONSTANTIN, 
bardi, Naidin (Mccavei min. 
RAPID : Răducanu 
PESCU, DAN, 
ANGELESCU - 
Marin Stelian 
CODREANU.

Dodu, 
Pe- 
Li- 

65). 
LU-

Dinu,
Pop, 

Ștefan — 
Petreanu, Neaga, 
(Adam min. 60),

Înfrîngerea Jiului de către un 
Rapid nu prea... rapid, dar cu 
șansa goluiu.;, mă îndeamnă să 
încep cronica din minutul 5 de 
după meci. In acest minut mi-a 
fost dat să aud cele mai con
troversate opinii în rîndul spec
tatorilor, printre care se ames
tecau cu gust amar vorbe de 
duh la adresa noului val pro
movat de Ion Bălănescu, la a- 
dresa antrenorului însuși, la a- 
dresa conducerii C.S. Jiul. De 
bună seamă, acei suporteri în
flăcărați, care suferă pentru e- 
chipă ori de cîte ori aceasta 
înregistrează eșecuri, erau su
parăți de înfrîngerea favoriți- 
tor lor și căutau capete de a- 
cuzare. Dar ei n-au reușit să 
pătrundă adevăratele cauze a- 
le nereușitei Jiului, mulțumin- 
du-se cu replici de suprafață, 
care nu ajută nimănui și la 
nimic.

Spunem toate acestea deoare
ce duminică Jiul a fost victima 
propriilor greșeli. Nu Rapidul 
a jucat excelent și a învins, ci 
Jiu) a gafat de două ori și a 
pierdut. Da, a gafat de două 
ori în fața vicleanului Neagu, 
care știe întotdeauna să profite. 
Și duminică a profitat. In min. 
38 al partidei, el s-a „duelat" 
cu Dodu, l-a servit cu o min
ge — pe care a trimis-o cu 
mîna, după cum au declarat 
mai mulți jucători ai Jiului — 
pe colegul său Adam și acesta 
a înscris așa cum a făcut și 
acum un an la Petroșani. Fap
tul că Dodu și Tonca s-au o- 
prit, reclamînd henț, nesemna
lizat de arbitru] de tușă, i-a 
costat un gol. Același Neagu, 
care în 90 de minute mai mult 
s-a odihnit decît a jucat, a scă
pat din nou. ușor, de Dodu și 
a pecetluit un scor, 2—0 pentru

Rapid, pe care nimeni nu l-ar 
fi anticipat.

Evident că, în ansamblu. 
Jiul a jucat mai bine și că în
frîngerea este severă, nemerita
tă chiar. Dar nu cîștigă întot
deauna cel care joacă bine, ci 
acela care înscrie. Și duminică^ 
la Petroșani, cel care a înscris 
a fost Rapid. De ce nu a în
scris și Jiul ? E clar de ce i 
pentru că nu avea cine. Varia
țiile bruște de formă ale lui 
Naidin și scăderea accentuată 
de ritm a lui Peronescu l-au 
obligat pe Jiul să joace, practic, 
fără extreme. Și nici Libardi 
nu mai este jucătorul care să 
ducă greu] atacului. In felul 
acesta Ion Constantin n-a fost 
ajutat și incursiunile lui so
litare n-au avut sorți de izbin- 
dă în fața lui Dan și Lupescu 
— piloni de neclintit în apă
rarea giuleștenilor. Poate nu-i 
lipsit de interes să amin
tim că pe tot parcursul parti
dei Jiul nu a șutat periculos 
spre poarta lui Răducanu 
cît o singură dată, în min. 
cînd mingea expediată de Ion 
Constantin a nimerit bara. Șu
turile anemice din minutele 2, 
17, 27 expediate de Ion Con
stantin, Urmeș și Peronescu au 
fost reținute cu ușurință de 
imperturbabilul Răducanu. In 
afara celor două goluri, oaspe
ții l-au mai nimerit pe Stan 
doar de două ori, prin Petreanu 
(min. 1) și Codreanu (miin. 30) 
și tot Codreanu a șters bara 
porții lui Stan în min 55 cu 
un șut bombă de la 20 metri. 
In rest, dominare evidentă a 
Jiului, mai ales în prima re
priză, apărare supraaglomerată 
a oaspeților, raport final de 
cornere 13—2 pentru gazde, 
cîteva mingi peste tribune tri
mise de „specialistul în mate
rie" Dan, două modificări în 
formații — debutul neconclu
dent al lui Macavei la Jiul și 
inspirata introducere a lui A- 
dam la Rapid, el fiind autorul 
primului gol — și cam atît.

Mulți spectatori s-au grăbit 
să arunce anatema 
pra antrenorului Ion 
lănescu pentru că a 
mis în luptă, într-un meci 
o formulă de echipă nouă, cu 
o linie de fund complet schim
bată față de aceea din tur, tre- 
cînd în formația de tineret re
zerve pe 5 din foștii jucători 
de bază ai echipei. Asemenea 
aprecieri ne par neîntemeiate. 
Aceeași echipă a evoluat și în 
prima etapă la Arad și nu a 
jucat de loc rău. Și apoi, cine 
ar putea garanta că o apărare 
cu Georgescu, Georgevici, Sto
ker ar fi rezistat mai bine de
cît aceea care a evoluat du-

de-
15,

asu- 
Bă- 
trl- 

greu,

Im pierdut...
Am pierdut; am pierdut — acum nu se mai poate face 

nimic! Meritam, e adevărat, un „egal“ după desfășurarea 
in întregime a partidei. Itapidul s-a trezit, in final, cîști- 
gătoare, după ce peste 75 de minute s-a mulfumit'să stă
vilească (în cele mai felurite chipuri: aruncări de mingi 
in tribune, simulări, baloane trimise „la bubuială" înainte 
ș. a.) o suită de atacuri, cu forfă dar neingenios concepute. 
Arbitrilor nu li se poate imputa nici cit negru sub unghie 
vreo gafă care să-i fi defavorizat pe jiuliști. Și totuși...

Nu știu alții cum sint, dar eu cind mă gindesc că 
uriașului Tamango nu i s-a clintit nici măcar o clipă con
trastanta șapcă albă de pe virful capului, că, la Guadala
jara, Neagu le-a înscris cehilor un gol de superclass, că,

Radiografia etapei

in deplasare, arma de bază a echipei din Giulești, lucru 
unanim cunoscut, e contraatacul fulgerător (spunețî-mi, de 
ce, la puținele cornere ale oaspeților, in careul lui Stan, nu 
se postau decit Neagu, Marin Stelian și eventual încă un 
alt inaintaș ? E clar că nu din asemenea situații se aștep
tau să marcheze...), nu știu, zic, dar parcă-mi vine, așa, să 
dau cu... căciula după ciini! Nu susțin, departe de mine 
gindul, că în formație cu cei 5 de la „tineret" (Georgescu, 
Georgevici, Ștoker, liemus Popa și Cotormani) Jiul ar fi 
ciștigat, că întinerirea formației nu e un proces iminent 
(deși momentul actual, conjunctura de situații din acest 
început de sezon, iertată fie-mi supoziția, mi se pare nepo
trivită pentru această întreprindere...), dar — și cred că sint 
in asentimentul miilor de spectatori care au umplut, dumi
nică, stadionul petroșănean — pot să afirm că așa cum a 
jucat Jiul nu putea cîștiga. Deși avea neapărată nevoie de 
viei orie.

In rest 1
Steaua a ciștigat la Cluj. De cîțiva ani întinerită, Steaua 

„scoate" rezultate-surpriză. Oare aceeași soartă așteaptă și 
echipa Jiul ?...

U.T.A. a învins Progresul, la București, mărindu-și pre
tențiile la titlu. Dacă, însă, Progresul ar fi fost învingător, 
ce altă echipă s-ar afla acum, într-un limbaj de argou vor
bind, în găleată ?

Pe celelalte stadioane — rezultatele normale.
C.F.R.-ul timișorean, într-o tentativă disperată, a ob

ținut trei puncte din patru posibile; Dinamo București măr
șăluiește cu fruntea sus spre titlu; Petrolul a trecut de S. C. 
Bacău, Farul de Steagul roșu Brașov, Argeșul de „U“ 
Craiova.

Duminică jiuliștii merg la București. Ce le cerem ? Mo
bilizare generală, luptă pînă la epuizare. Steaua nu e in
vincibilă. Dimpotrivă. Să nu uităm că Farul, uzînd de an- 
tijoc, a „remizat" cu echipa lui Covaci. Nu cu aceleași 
arme, dar dăruindu-se total întrecerii pentru victorie, Jiul 
ne poate oferi o mare bucurie. Și cit o așteptăm !...

V. TEODORESCU

La pomul lăudat...

au

revanșa 
dimpo- 
nu se

înțeles 
joc frumos, 
colorat cum 
urît un meci de fot-

„Pomul lăudat" s-a numit 
duminică meciul Știința — Vul
turii Textila Lugoj, derbyul e- 
tapei în seria V-a a diviziei C. 
De la cele două partenere la 
ocuparea primului loc în serie 
— Știința și Vulturii — aștep
tam un joc frumos, echilibrat, 
în care să învingă cea mai bu
nă. In tur, Știința a smuls lu
gojenilor ambele puncte Ia ei 
acasă, așa că aceștia veneau și 
cu un dor de revanșă. Numai 
că ei n-au 
printr-un 
trivă
poate mai 
bal.

Pînă în 
curs normal, a fost viu dispu
tat, cu faze rapide de o parte 
și de alta. Știința a atacat însă 
mai mult și în min. 11 a des
chis scorul prin Ștefan care 
a reluat cu capul o lovitură 
liberă executată de Știr. In 
continuare se joacă frumos, oas
peții fiind pe punctul de a e- 
gala în minutele 14, 23 și 26 
dar Berindei a apărat exce
lent de fiecare dată. Studenții 
au ocazia să majoreze scorul 
în minutul 18, însă Mihai scoa
te balonul de pe linia porții. 
Presiunea gazdelor se soldea
ză în minutul 30 cu un penalti 
în favoarea lor. Execută Făgaș 
și 2—0 pentru Știința. Oaspeții 
încep parlamentările cu arbitrul 
de centru, reclamînd că n-a fost 
penalti (după ce se executase 
și se înscrisese). Mihai — fos
tul fundaș stingă al Jiului — 
aduce injurii arbitrului și aces
ta îl elimină din joc. Spiritele

min. 30, jocul a de-

e încing, Mihai refuză să pă
răsească terenul, cîțiva jucători 
oaspeți se reped și-l lovesc pe 
arbitru și acesta îi trimite la ca
bine și pe Mețcas și Vraja. Un 
număr record de spectatori deza
probă gesturile murdare, brutale, 
ale oaspeților, iar cîțiva supor
teri lugojeni aruncă cu pietre 
în teren asupra arbitrilor. Du
pă aproape 5 minute de „înal
tă tensiune" jocul se reia ner
vos și repriza se încheie cu sco
rul de 2—0 . ”

In partea a doua a meciu
lui asistăm 
dezorientat, 
nu se regăsesc pînă în final. 
Apărătorii resping mingile la 
întîmplarc, pe sus, atacanții se 
precipită, pasează greșit, la ad
versar, în vreme ce acesta, a- 
flat numai cu 7 oameni de 
cîmp, sc apără calm, organizat, 
și are chiar resurse să contra
atace periculos în cîteva rîn- 
duri, mai ales prin extrema 
stingă Stoian și prin Luche
scu. De mult n-am văzut atîta 
dezorientare la Știința ca în 
partea a doua a meciului 
Vulturii. In fond, studenții 
greșiseră cu nimic, ei nu 
meritaseră atmosfera aceea 
cinsă declanșată de nervoșii 
Lugoj, așa că nu aveau moti
ve de crispare, de teamă de 
gol. Pare paradoxal ca jucînd 
de la egal la egal cu adversa
rul să-i înscrii două goluri, iar 
cînd partenerul joacă în infe
rioritate cu 3 oameni — oa
meni de bază — să nu-i mai 
poți înscrie măcar unul. N-am 
înțeles această schimbare

pentru Știința.

la un joc confuz, 
al gazdelor, care

cu 
nu 

aii-
în- 

din

a

Științei care nu i-a folosit cu 
.limic. Dimpotrivă.

S-a mers cu sacul la pomul 
lăudat, dar nimeni n-a avut ce 
culege. In primul rînd pentru 
că oaspeții au stricat partida 
din minutul 30 de joc, cînd s-au 
repezit cu furie la arbitru, a- 
plicîndu-i cîteva lovituri zdra
vene, și apoi pentru că Știința 
și-a ieșit din ritm,, a jucat ha
otic, fără vlagă, mulțuminciu-se 
cu puțin. Arbitrul Tiberiu La- 
dani, din Făgăi-aș, a arbitrat 
bine, a procedat just eliminîn- 
du-i pe cei trei jucători tur- 
bulenți-elemente ce viciază at
mosfera stadioanelor.

Excluzând neplăcutul incident, 
meciul ar fi oferit, așa cum 
s-a întîmplat în primele 30 
de minute de joc, un spectacol 
plăcut, interesant. Lugojenii al
cătuiesc o formație sobră, bine 
sudată, cu cîteva individualități 
de valoare. I-am reținut pe 
Stoian, Zorescu, Ardelean, Da
mian. De la Știința îi notăm 
doar pentru prima jumătate de 
oră a meciului pe Tismănaru, 
Berindei, Ștefan. Raport de cor
nere 1 8—3 pentru Știința. Iată 
și formațiile care s-au confrun
tat în derbyul etapei seriei a 
V-a : ȘTIINȚA : Berindei — 
Botoș, Zăvălaș, Tudor, Dobres- 
cu — Știr, Tismănaru — Bă- 
lăneanu, Marcu (Faur min. 70), 
Ștefan țMatei min. 80), Făgaș. 
VULTURII : Ardelean — Badea, 
Zorescu, Dragoș, Mihai — Vra
ja, Mețcas — Becheriu (Front), 
Damian, Ghișe 
Stoian.

Etapa viitoare : 
Jiu — Știința.

"N
Peste 100 de elevi, repre

zentînd școlile generale și li
ceele din orașele Petroșani 
și Petrila, și-au măsurat for
țele duminică dimineața pe 
pista stadionului Jiul, în ca
drul primului concurs de cros 
al anului. Au fost prezenți 
la întreceri elevii de la șco
lile generale nr. 2, 4, 5, 6 
Petroșani, nr. 1 și 5 Petrila, 
de la liceele teoretice din 
cele două localități.

Iată numele primilor trei 
clasați, pe categorii de vîrstă : 
Născuți în 1958—1959 : 1.
Mircea Bercan, nr. 6 Petro
șani; 2. Vasile Archip, nr. 5 
Petroșani; 3. Petru Tatar, nr. 
6 Petroșani. Fete: 1. Maria 
Philipescu, nr. 5 Petroșani;

CROSUL

(Luchescu),

C.T.L. Tg.

G. DINU

va

pe 
un 
ai

minică. Ceea ce i se poale re
proșa antrenorului jiulist, dar 
și conducerii clubului, ar putea 
fi, după opinia noastră, doar 
faptul că nu a găsit și pentru 
compartimentul înaintării ele
mente de împrospătare. Dacă 
înaintașii nu țin mingea și nu 
șutează la poartă, greu] cade 
pe apărare, care oricît de bună 
ar fi ea, în cele din urmă 
fi obligată să cedeze.

Desigur că o înfrângere 
teren propriu, cînd stai pe 
loc șubred în clasament și
un program de jocuri deosebit 
de greu, este în măsură să pu
nă pe gînduri. Dar nu-i totuși 
cazul să/ tragem concluzii pri
pite, de suprafață. Reorganiza
rea unei echipe presupune 
riscuri, timp pentru acomoda
re și rodare dar ea trebuia fă
cută. Tinerețea își cere drep
turile. Oare am putea reproșa 
lipsa de calități și de perspec
tivă a lui Caramalis sau Ur- 
meș ? Ni se pare că nu. Și ni 
se mai pare că dacă înaintarea 
Jiului ar fi jucat la nivelul a- 
părării, altul ar fi fost rezul
tatul în partida cu Rapid — 
adversar întotdeauna incomod 
pentru Jiul. Este adevărat că 
Răducanu e un portar bun și 
în formă în acest început de 
sezon, dar și lui i se pot înscrie

goluri. Insă de oameni de gol 
duce, mai ales, lipsă Jiul. Poate 
ar trebui totuși păstrat în atac 
Cotormani, care știa eîndva să 
dea goluri, iar în apărare Gecrf 
gescu. Din cele 13 cornere la 
poarta Iui Răducanu, nu ă 
rezultat nici măcar o acțiune 
mai periculoasă, apărătorii fe- 
roviari respingînd cu destulă u- 
șurință totul. Iată încă o „re
plică* a atacului slab al Jiului.

Fără îndoială că înfrîngerea 
Jiului este severă și ea va atîrna 
greu în balanța clasamentului 
final. Dar să nu ne îndepărtăm 
de favoriții noștri. Să știm și 
să pierdem chiar și așa prin 
jocul hazardului. Să rămînem 
alături de echipă, care ne va o- 
feri, sîntem 
ții. Returul 
ceput.

siguri, și satisfac- 
este încă lai în-

★

echipelor de tine- 
Rapid 1—1.

In meciul 
ret-rezerve. Jiul 
Pentru gazde a egalat George
vici, din penalti, în ultimele 
minute de joc. Jiul a aliniat 
următoarea formație : Marincan 
— Georgescu, Georgevici, Șto- 
ker, Minarcic — Remus Popa, 
Anghel — Uîlecan, Stoenescu, 
Cotormani,’ David.

Dumitru GHEONEA

Minerul lupeni a învins
După victoria din prima e- 

tapă cbținută pe terenul din 
Aninoasa în fața deținătoarei 
primului loc — Vulturii Tex
tila Lugoj — Minerul Lupeni a 
susținut două partide consecu
tive în deplasare. In etapa a 
Il-a a cedat la Topleț în ul
timul minut de joc, pierzând 
un punct deosebit de prețios 
pe care-1 merita. Următoarea 
întîlnire în deplasare a dispu
tat-o sîmbătă după-amiază la 
Electromotor Timișoara. învinși 
cu 9—0 de Vulturii Textila Lu
goj în urmă ou o etapă, timi
șorenii n-au reușit pe teren 
propriu să treacă de Minerul 
Lupeni, echipă hotărâtă să-și 
joace șansa pînă la capăt. Și 
trebuie să spunem că fotba
liștii din Lupeni au șansă, fiind

deși favorizați de programul 
jocuri din retur: 8 acasă și 7 
în deplasare, primind acasă re
plica tuturor celor trei preten
dente la cîștigarea seriei : Vul
turii Textila Lugoj (în prima 
etapă, cîștigată cu 2—1), C.F.R. 
Caransebeș (în etapa 
Știința Petroșani (în 
Vil-a).

Revenind la partida 
bătă de la Timișoara, 
rul Cornel Cărare ne-a declarat 
că echipa sa a evoluat bine și 
ar fi putut cîștiga la cel puțin 
5 goluri diferență dacă înain
tașii nu ar fi ratat 
mult Timișorenii nu 
forța din tur, așa că 
jucătorilor din Lupeni 
ră, absolut meritată 
ales, prețioasă. Scorul s-a men-

a IV-a), 
etapa a

de sîm- 
antreno-

atît de 
mai au 
victoria 

este cla- 
și, mai

în deplasare
ținut alb pînă în min. 85 cînd 
Cotroază a executat impecabil 
o lovitură liberă de la 18 me
tri de poarta adversă, aducînd 
victoria echipei sale. Cu 5 mi
nute înainte, Fodor ratase o 
mare ocazie de a deschide sco
rul pentru gazde. întreaga e- 
chipă din Lupeni a evoluat bi
ne, cu sublinieri pentru Șarpe 
și Precup. Cornel Cărare a tri
mis la luptă următoarea echi
pă : Șarpe — Ambruș, Burnete, 
Precup, Polgar — Șvedac, Bur- 
dagiu, Mitu, Cotroază (Szilagy), 
Lucuța, Gross.

Etapa viitoare : Miaerul — 
C.F.R. Caransebeș, un nou derby 
al seriei a V-a, pe terenul din 
Aninoasa.

D. G.

2. Elena Mitrache, nr. 2 Pe
troșani; 3. Maria Todofciuc, 
nr. 5 Petroșani. Născuți în 
1957—1958 : 1. Alexandru Si
mon, nr. 5 Petrila; 2. Andor 
Balint; 3. loan Roșu, ambii 
de la nr. 4 Petroșani. Fete: 
1. Maria Lăzărescu, nr. 2 Pe
troșani; 2. Xenia Kiminich, 
nr. 4 Petroșani; 3. Doina 
Puiu, nr. 5 Petroșani. Născuți 
in 1955—1956: 1. Eugen Roi- 
ban, Școala profesională Pe
troșani; 2. loan Micloș, Jiul 
Petrila; 3. Nicolae Rădescu, 
nr. 4 Petroșani. Fete: 1. Co- 
druța Șiclovan, Liceul Petro
șani; 2. Elena Gîțan, nr. 1 
Petroșani; 3. Tamara Foca, rir. 
5 Petroșani. Născuți în 1952— 
1955 : 1. loan Rădescu, Liceul 
Petroșani; 2. Gheorghe Con- 
tororu, Jiul Petrila; 3. Gogu 
Sevastru, Liceul Petrila; Fete : 
1. Ioana Petru, nr. 6 Petro
șani; 2. Victoria Hariton; 3. 
Ioan Gîlcescu, ambele de la 
Liceu) Petrila.

Primilor trei clasați li s-au 
oferit diplome și dulciuri din 
partea Comitetului municipal 
al U.T.C. și a C.M.E.F.S. Pe
troșani.
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Minerul Vulcan 
- Constructorul 
Hunedoara 1-1

UTRECHT 22 (Agerpres).
— Turneul internațional fe
minin de handbal desfășurat 
în mai multe orașe din Olan
da a luat sfîrșit cu victoria 
echipei Ungariei. Selecționata 
Danemarcei, care în ultimul 
joc a întrecut cu scorul de 
17—9 (10—4) echipa Olandei, 
a ocupat locul doi, fiind ur
mată de formația României.

•
BELGRAD 22 (Agerpres).

— După disputarea a 11 run
de, în turneul internațional 
feminin de șah de la Bel
grad continuă să conducă 
campioana mondială Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 10 
puncte și o partidă întrerup
tă, urmată de Alexandra Ni- 
colau (România) — 8,5 pune-

te, Margareta Teodorescu (Ro
mânia), Katia Iovanovici (Iu
goslavia), Gordana Iovanovici 
(Iugoslavia), Corry Vreeken 
(Olanda) — toate cu cîte 5,5 
puncte, Bilek (Ungaria) — 
5 puncte (1) etc.

COPENHAGA 22 (Ager
pres). '— Turneul internațio
nal masculin de handbal dis
putat la Odense a fost câș
tigat de echipa Cehoslovaciei 
care, în ultimul joc, a învins 
cu scorul de 15—12 echipa 
R. F. a Germaniei.

Clasamentul final : 
slovacia — 4 puncte 
2. Iugoslavia — 3

1. Ceho- 
(51—49), 

puncte 
(47—43), 3. Danemarca — 3
puncte (56—56), 4. R. F. a Ger
maniei — 2 puncte (41—47).

atras pe 
un mare 

dornici 
în întîl-

Timpul frumos a 
terenul din Vulcan 
număr de spectatori 
să-și revadă favoriții
nirea cu liderul campionatului 
județean — Constructorul Hu
nedoara. Deși echipa Vulcanului 
este mult întinerită, fără expe
riență competițională, 
tat 
de 
de 
un 
De

ea a pres- 
a evoluat 
partenera 
să scoată 
egalitate.

un joc frumos, 
la egal, la egal cu 
întrecere, reușind 
just rezultat de 

la bun început, gazdele atacă
și au ocazii de gol în minutele 
8, 10, 11, 23, 24, dar Ferenczi, 
Rîpa și Lucian ratează sau por
tarul Balint apără în ultimă 
instanță. Totuși, insistența gaz
delor își spune cuvîntul în min. 
30 cînd Lucian deschide scorul 
printr-un șut puternic. De a- 
cum jocul devine mai dinamic

oaspeții revin puternic în atac 
și au ocazia să egaleze prin 
Encuț, Caramalis și Peteșca, 
dar scorul rămîne încă neschim
bat.

In cea de-a doua repriză, gaz
dele reduc ritmul de joc și 
oaspeții Insistă tot mai mult 
pentru egalare. In min. 63 por
tarul Manea iese inoportun din 
suprafața de apărare, Delgas 
sesizează și aruncă balonul în 
plasă. De acum ambele echipe 
par mulțumite de rezultat, fie
care se apără cu multă pru
dență și astfel partida ia sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate. 
In ultimele minute se uzează 
de joc dur, dar arbitrul Tibe- 
riu Sima din Deva a temperat 
la timp spiritele.

La juniori i Minerul — Con
structorul 0—3.

încet din nou de partea local
nicilor și în min. 50 ei majo
rează scorul la 2—0 prin Costea. 
Pînă la finele partidei mai no
tăm acțiunile lui Leșu și Haidu, 
care se află singuri cu portarul 
advers în față, dar ratează cu 
seninătate. Intîlnirea se încheie 
cu rezultatul de 2—0 pentru 
Preparatorul Petrila. Este o 
victorie meritată, reușită, ob
ținută la capătul unui joc mai 
bun, mai insistent în fazele de 
atac. S-au remarcat Velea, Foca 
și Bolovan de la gazde, Scum- 
pie, 
peți.

A 
cisc

pretenții îndreptățite la șefia 
clasamentului. Dacă antrenorul 
Ștefan Szdke va pregăti, în 
continuare, cu minuție și devo
tament echipa, pe nimeni nu va 
mira că Parîngul 
azi va lua drumul 
pentru divizia C.

Lonea de 
barajului

V.T.

Tudor MUCUTA

Doda și Leaha de la oas-

arbitrat foarte bine Fran- 
Bonta din Hunedoara.

Titu CORNEA

Minerul Aninoasa 
— Constructorul

Lupeni 0-1
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schi „CUPA V©I^IȚA‘,‘,
Pîrtia mare din1 masivul Pa

ring a găzduit în zilele de 20 
și 21 martie tradiționala com
petiție de schi organizată de 
U.J.C.M. Hunedoara și dota
tă cu „Cupa Voința1*. Startul 
întrecerilor a fost luat de 45 
de concurenți, reprezentînd 
asociațiile sportive Minerul 
Lupeni, Energia Paroșeni, 
Minerul Vulcan, Parîngul și 
Școala sportivă Petroșani, 
precum și de reprezentanți ai 
asociațiilor sportive Voința 
din Petroșani, Deva, Orăștie, 
Hațeg, 
dintr-o 
una de 
pentru 
oare.

Concursul a constat 
probă de coborîre și 
slalom uriaș, separat 
juniori, seniori, seni-

Iată pe primii trei clasați 
în ordinea probelor: Cobo
rîre fete : 1. Dagmar Muller, 
Școala sportivă ; 2. Rodica
Pascha, Parîngul Petroșani ; 
3. Viorica Hupca, Școala
sportivă. Juniori: 1. Ion Gar- 
cea ; 2. Eusebiu Peter ; 3. Ni- 
colae Darie, toți de la Școa
la sportivă. Seniori: 1. Ale
xandru Acs ; 2. Andrei Ger- 
stembrein ; ambii de la Vo
ința Petroșani ; 3. Iosif Sicht, 
Minerul Lupeni. Slalom uriaș 
fete : 1. 
Dagmar 
Hupca, 
sportivă.

Leib ; 2.
3. Viorica 
la Școala 

_ 1; Eusebiu
Peter ; 2. Ion Garceaz; 3. Ni
colae Slabu, toți de la Școala

Gabriela 
Muller ; 
toate de
Juniori 1

Preparatorul 
Petrila — 

Energia Deva 2-0

Parîngul Lonea — 
Energia Paroșeni 

6-0

Suporterii echipei Minerul 
ninoasa au plecat duminică 
mineața nemulțumiți de la 
renul din localitate. Au plecat 
nemulțumiți atît de jocul echi
pei lor cît, mai ales, de în
frîngerea suferită de aceasta. 
Jocul a început cu dominarea 
echipei locale care a evoluat 
în continuare dezorientat, fără 
vlagă. Văzînd nesiguranța local
nicilor, oaspeții inițiază cîteva 
contraatacuri periculoase și nu
mai intervențiile salutare ale 
portarului Danciu au salvat e- 
chipa de la goluri sigure. Se 
părea vă intîlnirea va lua sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate 
care, în cele din urmă, ar fi 
fost echitabil. Numai că oaspe
ții nu au fost de acord eu un 
singur punct și în min. 85 ei 
înscriu golul victoriei prin Vio
rel Haș. Ultimele cinci minute 
de joc se consumă sub replica 
îndârjită a gazdelor, dar egala- 
rea nu a mai survenit pînă în 
final. Astfel partida s-a înche
iat cu rezultatul de 1—0 în fa
voarea formației Constructorul 
Lupeni, care a acționat cu mai 
multă clarviziune, învingînd pe 
merit o echipă care nu-și regă
sește busola în acest retur de 
campionat. Am apreciat jocul 
bun prestat de Cristea, Udrescu, 
Brăneț și Beudean de la oas
peți, de portarii Tomuș și Herlea 
I de la gazde. A arbitrat bine 
Tudor Florea din Hunedoara.

La juniori : Minerul — Con
structorul 3—1.

R. VALEDI

A- 
di- 
te-

La Lonea, pe timp minunat, 
am asistat la o partidă în în
tregime la discreția gazdelor. 
Energeticienii din Paroșeni — 
o echipă modestă, fără preten
ții — au rezistat iureșului im
pus de 
doar 25 
Onici, 
xecuție 
scorul, 
comer i 
apoi golul al doilea, înscris de 
David, dintr-o flagrantă poziție 
de ofsaid, trecută cu vederea 
de tușierul D. Filip. Ceea ce 
urmează se subînțelege. Oaspe
ții „cad" dintr-o dată, gazdele 
se năpustesc în atac și, bene
ficiind de o superioritate tehni
că evidentă, majorează scorul 
tot prin David.

La reluare, loneniî își pun 
în evidență calitățile, desfășoa
ră un joc plin de subtilități, 
mai înscriu trei goluri, din 
acțiuni bine gîndite (autori : 
Baky 2 și Popovici, un junior 
despre care în curînd se va 
vorbi mai mult), ratează ne
numărate alte ocazii, se com
portă în teren ca o echipă cu

De-a lungul celor 90 de mi
nute de joc, ambele echipe au 
depus eforturi susținute pentru 
un joc cit mai bun, mai ales 
că terenul a fost greu, mocir
los. Oaspeții adoptă de Ia în
ceput un joc defensiv, lăsînd 
impresia că urmăresc cu orice 
preț să scoată un» rezultat de 
egalitate. Petrilenii au sesizat 
acest lucru, după numai 40 de 
minute de joc, cînd au înce
put să atace cu mai multă in-

sportivă. Seniori i 1. Aurel Ș 
Costinaș, 2. Nicolae Cristea, Ș 
ambii de Ia Școala sportivă ; § 
3. Iosif Sicht. Ș

In clasamentul pe echipe, Ș
I

Ș sistență poarta apărată cu mul-
i . tă siguranță de către Dohota- 
ș ru. Desele incursiuni ale lui
Ș Leșu, Foca, Bolovan și Velea
Ș în careul oaspeților le-a adus
Ș un prim gol în min. 42. Velea
§ a șutat sec, deschizînd scorul
Ș pentru echipa gazdă.

După pauză, Energia echili- 
Ș brează oarecum jocul, încer-
Ș cînd egalarea, dar Scumpie și
Ș Doda ratează ocazii deosebit de

»•> favorabile. Inițiativa trece încet-

primul loc a revenit forma
ției nr. 1 a Școlii sportive, 
pe locul II s-a situat a doua 
echipă a Școlii sportive, iar 
locul III a fost ocupat de Mi
nerul Lupeni. Primilor clasați 
le-au fost acordate diplome 
și premii în obiecte de arti
zanat. La reușita concursului 
și-a adus o substanțială con
tribuție și I.E.F.S. care a pus 
la dispoziția participanților 
materialele necesare.

Staicu BALOI

ru.

înaintarea gazdelor 
• de minute, pînă când 
dintr-o splendidă e- 

tehnică, a deschis 
trimițînd balonul din 

direct în gol. A venit
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aspectul organizării, afirmarea 
ea tot mai evidentă, ca forța 
cea mai înaintată a societății, 
purtătoarea consecventă a idea- 
durilor de progres, de eliberare 
socială și națională. Prin natura 
sa de clasă, prin locul său în 
producția materială, proletaria
tul devine exponentul aspirații
lor întregului popor muncitor, 
interesele sale corespunzînd pe 
deplin cu interesele tuturor oa
menilor muncii, cu cerințele 
obiective ale dezvoltării socie
tății.

Dezvoltarea luptei de clasă a 
proletariatului român este in
disolubil legată de apariția ți 
răspîndirea în țara noastră a 
ideilor socialismului științific, a 
învățăturii marxiste. Propaga
rea acestor idei a fost facilita
tă de climatul favorabil creat 
de existența tradiției democra
tice din gîndirea românească ai 
cărei promotori au fost cărtu
rarii progresiști și revoluționari 
'Nicolae Bălcescu, Cezar Boliac, 
Mihail Kogălniceanu, C.A. Ro
sseti și alții. Trebuie avut în 
vedere în același timp că în 
România a existat o predispo
ziție spre ideile socialismului 
ți au fost receptate curentele 
socialiste care se afirmau pe 
plan european. Comuniștii noștri 
pot fi mîndri de faptul că în 
România a avut un puternic 
ecou socialismul utopic, fourie- 
rist, al cărui reprezentant de 
seamă, Teodor Diamant, iniția
torul falangsterului de la Scă- 
îeni (1835) s-a remarcat ca figu
ră de seamă a socialismului 
fourierist pe plan european.

Mișcarea muncitorească din 
România a avut contact direct 
cu mișcarea muncitorească in
ternațională. Astfel, ideile socia

lismului științific, ale marxis
mului încep să fie tot mai larg 
cunoscute în România, unele din 
lucrările lui Marx și Engels cir- 
culînd în original, iar altele 
fiind traduse. In această perioa
dă se publică o serie de studii 
originale ale gînditorilor români 
printre care se remarcă „Ce vor 
socialiștii români". „Ce vor so
cialiștii noștri", «Concepția ma
terialistă a istoriei", și altele. 
Numeroși reprezentanți ai miș
cării socialiste ca Iosif Nă
dejde, Panait Mușoiu, Raicu 
Ionescu-Rion, Constantin Z. 
Buzdugan ș.a., abordează în

PABTIBIIl COMIINIȘTILOB
lumina socialismului știin
țific, prin ample studii 
sociale, probleme importante 
ale evoluției societății românești.

Un loc aparte în clarificarea 
problemelor sociale ale țării din 
acea vreme îl are Constantin 
Dobrogeanu-Gherea, una din fi
gurile cele mai proeminente ale 
gîndirii socialiste românești. 
Activitatea sa teoretică, cu 
toate lipsurile și limitele, are o 
însemnătate deosebită pentru 
istoria științelor sociale din 
România acelei epoci, pentru 
răspîndirea învățăturii marxiste 
și dezvoltarea concepției revo
luționare a proletariatului.

Pe fondul acestor idei, în con
dițiile amplificării luptei de 
clasă are loc accelerarea proce
sului de organizare a proleta
riatului român. Acum se formea
ză primele organizații profesio
nale și cercuri politice ale mun
citorilor, apar primele ziare 

muncitorești. Ca urmare, se dez
voltă conștiința politică a pro
letariatului, iau amploare acțiu
nile greviste și demonstrațiile 
pentru revendicări economice, 
pentru cucerirea zilei de muncă 
de opt ore și a dreptului la or
ganizare, se inițiază campanii 
pentru obținerea dreptului de 
vot universal. Din rîndurile 
proletariatului se ridică condu
cători influenți care joacă un 
rol important în îndrumarea și 
organizarea mișcării muncito
rești ca : Alexandru Ionescu, 
Constantin Olcescu ș.a.

Mișcarea muncitorească, afir- 

mîndu-și prezența în viața so
cială a căutat să-și explice 
scopul, să lămurească progra
mul său de activitate. In acest 
sens, un moment de însemnătate 
deosebită în dezvoltarea lupte
lor sociale din România, în or
ganizarea clasei muncitoare pe 
plan național, îl constituie for
marea în 1893 a Partidului So
cial Democrat al Muncitorilor 
din România. Programul pe care 
și-l propune acest partid prin
tre care figurau unele revendi
cări democratice ca ziua de 
muncă de 8 ore, dreptul la gre
vă, la organizare și instruire 
cuprindea și unele scopuri mai 
înalte ca desființarea proprie
tății private asupra mijloacelor 
de producție și prefacerea lor 
în proprietate socială, distru
gerea societății burgheze și în
temeierea societății socialiste. 

Cu toate că programul său cu
prindea și unele idei oportu
niste, lucru ușor de explicat 
dacă ținem seama de condițiile 
concrete existente în acea . e- 
me, P.S.D.M.R. devine o forță 
politică de seamă, spre care 
masele populare își îndreaptă 
tot mai mult atenția.

De la începuturile sale miș
carea muncitorească din Româ
nia s-a dezvoltat în strînsă legă
tură cu mișcarea muncitorească 
internațională. Nu a existat mo
ment important în mișcarea 
muncitorească internațională în 
care să nu se fi remarcat pre- 

zența activă a reprezentanților 
mișcării muncitorești din țâre 
noastră. Se cunoaște că Partidul 
Social Democrat din România, 
orientîndu-se spre grupările și 
partidele de stingă ale Interna
ționalei a Il-a a luat o poziție 
fermă împotriva primului răz
boi mondial, dovedind o înțe
legere deplină a intereselor și 
dorințelor maselor populare.

In această perioadă se dezvol
tă și mai mult și se maturizea
ză curentul revoluționar de stin
gă din acest partid care se situ
ează în fruntea maselor popu
lare. Puternicele mișcări grevis
te ce au avut loc la sfîrșitul 
primului război mondial pe în
treg cuprinsul țării, culminînd 
cu greva generală din 1920 au 
scos și mai mult în evidență 
necesitatea creerii unui partid 
revoluționar, capabil să organi
zeze și să conducă proletariatul 
în luptă pentru îndeplinirea 

sarcinilor sale istorice. Tot mai 
mulți membri ai partidului so
cialist se pronunță pentru trans
formarea acestuia în partid 
comunist. Această dorință s-a 
împlinit la 8 mai 1921 cînd s-a 
consfințit transformarea parti
dului socialist în Partidul Co
rn st Român.

Este de remarcat faptul că 
transformarea partidului socia
list în partid comunist este un 
fenomen unic, specific mișcării 
muncitorești din România, de- 
monstrînd nu numai spiritul 
revoluționar al clasei noastre 
muncitoare, dar și faptul că Par
tidul Comunist Român își trage 
întreaga sa ființă din tot ce 
are mai bun poporul nostru, 
forțele sale cele mai înaintate.

înființarea primelor organi
zații comuniste din Valea Jiu
lui, după Congresul de înteme
iere a partidului, a fost, de ase
menea, o necesitate stringentă 
cerută de gradul de dezvoltare 
a mișcării muncitorești, de con
tinuarea și dezvoltarea tradiții
lor de luptă revoluționară de 
mai multe decenii a minerilor. 
Crearea primelor organizații de 
partid a dat un nou imbold 
luptei proletariatului din Valea 
Jiului pentru eliberare socială, 
pentru un trai mai bun.

Crearea Partidului Comunist 
Român, detașament de avangar
dă al clasei muncitoare, forța 
conducătoare a întregului popor 
pe baza ideologiei marxist-leni- 
niste a constituit un moment de 
cea mai mare importanță în 
viața patriei. La capătul dru
mului parcurs în cele cinci 
decenii de existență, rezultatele 
luptei sale neabătute pentru 
înfăptuirea aspirațiilor celor ce 
muncesc își găsesc cea mai vie 
întruchipare în realitățile socie
tății noastre socialiste.
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Hotărîrea adunării 
comuniștilor a prins viață

Ultima adunare generală a 
organizației de bază nr. 1 de 
la E.M. Lupeni a analizat cau
zele rămînerii sub plan a 
sectorului în prima parte a 
lunii februarie și, mai 
ales, neajunsurile din ac
tivitatea părții electrome
canice care au contribuit în 
mare măsură Ia rămînerea 
în urmă. In referatul mai
strului principal electromeca
nic, Ion Caragea, precum și 
din discuțiile purtate de co
muniștii loan Urdă, Dumitru 
Popescu, Ernest Sabina, ing. 
Ioan Ciungan, șef de sector, 
au reieșit o seamă de nea
junsuri în ceea ce privește 
aprovizionarea sectorului, a 
locurilor de muncă cu unele 
utilaje ca transportoare pre
cum și cu o seamă de piese 
de schimb și, tot odată, lipsa 
de răspundere a unor meca
nici care deservesc aceste uti
laje. La neajunsurile în pri
vința întreținerii utilajelor, 
se adaugă și deficiențele în 
activitatea unor brigăzi de 
mineri privind organizarea 
locului de muncă, îngrijirea

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Ultimul samurai
(22—24 martie); Republi
ca : Măsura riscului (22— 
24 martie); LONE A — Mine
rul : Jurnalul unei cameris

utilajelor, valorificarea tutu
ror condițiilor pentru a rea
liza ritmic sarcinile de plan.

Pentru eliminarea acestor 
neajunsuri, pentru crearea tu
turor condițiilor necesare rea
lizării ritmice a sarcinilor de 
plan, adunarea generală a 
stabilit măsuri eficiente, cum 
ar fi deschiderea de noi fron
turi de lucru, îmbunătățirea 
plasării abatajelor precum și 
stabilirea de responsabilități 
concrete pentru personalul 
mediu tehnic și ingineresc în 
vederea întăririi asistenței 
tehnice la locurile de muncă 
și a controlului asupra acti
vității echipelor care între
țin utilajele electromecanice.

Prin strădaniile susținute 
ale comuniștilor, ale condu
cerii sectorului pentru tra
ducerea în viață a măsurilor 
hotărîte, în scurt timp după 
adunare, sectorul a început 
să-și îndeplinească în mod 
ritmic sarcinile de plan.

Ioan PREDOȘAN, 
membru al biroului comite
tului de partid E.M. Lupeni 

te (22—24 martie); VULCAN : 
Colonia Lanfieri (22—24 mar
tie); LUPENI — Cultural : 
Omul din Sierra (22—26 mar
tie): Muncitoresc: 5 000 000 de 
martori (23—24 martie); BAR- 
BATENI : Mina cu briliante 
(23—24 martie); URIOANI : 
Zboară cocorii (24—25 mar
tie).
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In jurul orei - Ședința
de deschidere a Con
gresului Uniunii Gene
rale a Sindicalelor. 
Transmisiune din sala 
Palatului Republicii.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ateneu - emisiune de 
actualitate muzicală.

18.30 Toate prozele sus - e- 
misiune pentru pionieri.

19,00 Reflector.
19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de oni în 50 de evo

cări. Anul 1929. Greva 
de Ia Lupeni. Documente 
și imagini de arhivă. Lu- 
penii azi.

20,10 Partid - conștiință trea
ză. Emisiune muzicală 
dedicotă semicentenaru
lui P.C.R.

20.30 Seară de teatru : „Apus 
de soare" de Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea.

21.30 Contraste - emisiune 
muzical-coregrafică.

22,00 Destine paralele - emi
siune de Aristide Buhoiu.

22.20 Telejurnalul de noapte. 
22 35 Sport.

însemnare A

I UN CAL ÎN GALOP Șl 0 
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In ziua de 16 martie, ora 
11^0 Elisabeta Raczek din 
Petroșani, str. Împăratul Tra
ian nr. 19, plecase de acasă 
după cumpărături. Cu sacoșa 
in mină, femeia se îndrepta 
cu mersul celor 60 de ani 
pe care-i are, spre magazi
nul alimentar nr. 2 situat pe 
strada Aurel Vlaicu. Ajun- 
gind in dreptul magazinului, 
a părăsit trotuarul pentru a 
traversa strada. In acel mo
ment o căruță trasă de un 
cal ce alerga in galop a in
trat in intersecție fără să ți
nă seama de circulația oame
nilor.

Cal-i't biciuit cu sete de 
către stasia Bătinaș (domi
ciliata pe str. Miorița nr. 31) 
a luat-o in piept pe Elisabeta 
Raczek, a trîhtit-O, a călca
t-o in picioare, iar căruța a 
trecut cu roțile peste ea.

După săvîrșirea accidentu
lui, căruțașul era obligat, po
trivit legii să oprească, dar 
Nastasia Bătinaș, „încuraja
tă" de Ion Țira, soțul nelegi
tim care se aruncase din fu
gă pe căruță, continua să-și 
biciuiască calul încercind să 
fugă de la locul faptei. Nu
mai intervenția promptă a 
oamenilor prezenți și in pri
mul rind a lui Ion Vilvăresc, 
mecanic la E.M. Dilja, i-a 
împiedicat pe cei doi să dis
pară, oprindu-le calul din 
goană. In fața acestei situa
ții cetățenii au acționat cît 
se poate de corect. Citeva fe
mei au ridicat-o pe Elisabeta 
Raczek și au dus-o la dis
pensarul din apropiere. Tot
odată i-au reținut pentru a-i 
identifica pe cei doi vinovați 
de comiterea accidentului.

Deși numărul de telefon al 
miliției suna tot ocupat, la 
locul accidentului a apărut 
întimplător un plutonier de 
miliție. Prezența acestuia im
punea o intervenție promp
tă pentru identificarea ce
lor în cauză și aplicarea unor 

I sancțiuni. Cum a reacționatI insă plutonierul ?
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— Nu sint in serviciu, n-am 
nici un proces verbal la mi
ne. Am trecut numai întim- 
plător pe aici. Femeia să-i 
de-a la tribunal pe căruțași...

Cu toate insistențele celor 
prezenți, lucrătorul de mili
ție nu a binevoit să intervi
nă pentru elucidarea cazului. 
Așa am rămas singuri să 
ne „războim." cu făptașii.

— Cine sinteți dumneavoas
tră să vă luafi de viața mea ? 
striga in gura mare Ion Țira. 
I.asă-mă dom'le cu femeia, 
nu vezi că-i surdă 1 Cine-mi 
plătește mie hățurile rupte ? 
De ce-mi insultați nevasta ? 
Ce-aveți cu ea ?

— Dar ați accidentat un 
om, o femeie in virstă și in 
loc să vedeți ce s-a intimplat 
ați fugit. Dacă cineva trecea 
cu căruța peste soția dumita- 
le, ce-ai fi făcut ?

— Ce vă băgați, țipa aces
ta. Eu n-am nici un act la 
mine. Mie să-mi plătiți hă
țurile de la cal. Știți, cit costă 
hățurile de piele ?

Intre timp, oamenii 
s-o și pe Nastasia 
Avea figura speriată

, întimplate. Se temea să nu 
fie pedepsită de mulțime. 
Dar oamenii nu i-au făcut 
nimic. I-au condamnat nu
mai fapta. Este mai mult de
cit un gest inuman să treci 
cu calul și căruța peste o 
femeie. Dar cine erau făp
tașii ? Ion Țira, fost angajat 
la depozitul de mobilă, acum 
fără serviciu și Nastasia Bă- 
tinaș, soția lui nelegitimă, 
căruțașa; doi oameni lipsiți 
de orice răspundere morală. 
Hățurile calului valorau pen
tru ei mai mult decit viața 
Elisabetei Raczek. Desigur or
ganele în drept vor lua ur
gent măsurile ce se impun 
atit împotriva celor care au 
săvîrșit accidentul cit 
lucrătorului de miliție 
nu și-a făcut datoria.

au adu- 
Bătinaș. 
de cele

și a
care
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Școala Comercială Petroșani. Instantanee din orele de instruire practică în cele trei clase magazin-școală: alimentație publică, produse industriale, produse alimentare Foto : E. FRITSCH
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Acțiuni gospodărești și de înfrumusețare
Serviciul de gospodărie din 

cadrul Consiliului popular mu
nicipal a început o serie de 
lucrări edilitar-gospodărești 
la care participă, pe lîngă 
întreprinderile prestatoare și 
un mare număr de cetățeni.

Pentru deschiderea zonei 
centrale din fața Casei de 
cultură, se vor demola cele 
două case vechi situate la 
extremitățile clădirii Consi
liului popular, se vor încheia 
lucrările de nivelare a tere
nului din fața Casei pionie-

rilor, va fi recondiționată îm
brăcămintea asfaltică de pe 
străzile cu circulație intensă.

Tot în cadrul acestor acți
uni vor fi continuate, în car
tierul Aeroport, lucrările de 
înfrumusețare prin plantări 
de arbuști indigeni, adaptați 
la condițiile climaterice din 
Valea Jiului. Cetățeni din a- 
cest cartier au săpat pînă în 
prezent peste 2000 de gropi, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul 
lunii martie numărul lor să 
atingă cifra de 8—10 mii.
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„Cu cine 
semeni 

dumneata"
Spiuui

Duminică, 28 martie la ora 
17 și la ora 20, în sala Casei 
de cultură va fi prezentat con- 
certul-spectacol „Cu cine se
meni dumneata". Participă Dan 
Spătaru, Gabriela Teodorescu, 
Nicolae Suciu, Giony Dimitriu, 
acompaniați de formația „Color" 
a Casei de cultură din Petro
șani.

Teatrul de stat de păpuși 
Tîrgu-Mureș prezintă marți 23 
martie, Ia ora 10 și Ia ora 16 
în sala Casei de cultură „Aven
turile lui Plum-Plum" de Josâ 
Găal In regia lui Petru Simeon. 
Decorurile și păpușile aparțin 
lui Josef Haller.
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IN TIMPUL TRANSPORTULUI PE 
GALERII PĂSTREAZĂ DISTANȚA FAȚA 
DE CEL DINAINTEA TA DE CEL PUȚIN 
10 METRI LA PANTE PINA LA 5‘/M Ș! 
CEL PUȚIN 30 MEȚRI LA PANTE MAI 
MARI.
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(Urmare din pag. 1)

Sistemul tehnic informațio
nal care furnizează date pentru 
calculul indicatorilor tehnico-e- 
conomici, trebuie să fie cît mai 
precis și aceasta se realizează 
numai cu instalații de control 
mecanizate și automatizate, 
domeniile obligatorii de aplicat 
fiind recepția de cărbune brut 
și produsele preparării — căr
bune comercializat și sterilul. 
Această concepție se impune a- 
plicată necondiționat de pro- 
iectanți la modernizarea pre- 
parațiilor Petrila și Lupeni, 
pentru a fi în concordanță cu 
pretențiile pe care le ridică un 
calculator electronic de progra
mare.

Rezultatele înregistrate de 
cele două prepareții conduc la 
concluzia că există preocupare 
din partea colectivelor acesto
ra.

lntrucît se constată o valoa
re scăzută a cenușii crustelor 
de la filtrele presă — conținu
turi de cenușă cuprinse între 
62—66% — rezultă că această 
problemă a pierderilor de căr
bune foarte fin trebuie să con
stituie obiectul unei analize a- 
profundate a cauzelor care le 
provoacă, în vederea soluționă
rii lor pe baza unor studii și 
cercetări; canalizarea acestei 
preocupări va trebui făcută în 
mod special asupra pierderilor 
de cărbune din preaplinul co
nului mare și din preaplinul 
deeantorului nr. 1 de șlam. Și 
la preparația Petrila, avînd o 
situație similară, vor trebui de
puse aceleași eforturi spre eli
minarea pierderilor respective. 
La această preparație se mai 
constată pierderi și la instala
țiile de uscare și brichetare. 
Eliminarea lor va avea ca e- 
fect reducerea substanțială a 
poluării atmosferei. Instalațiile 
de captare a prafului de căr
bune și a gazelor de ardere, ce 
trebuie proiectate și executate 
de urgență, înainte de hotărî- 
rea definitivă asupra tehnolo
giei de modernizare a prepara
ției Petrila, este necesar să re
vină în actualitatea preocupări
lor resorturilor competente din 
Centrala cărbunelui Petroșani.

La preparația Coroești exis
tă o preocupare pentru îmbu
nătățirea recuperării globale, 
respectiv pentru eliminarea 
pierderilor din instalație, dar 
rezultatele n-au ajuns să atin
gă nivelul cerințelor din mai 
multe cauze, dintre care men
ționăm :

controlul cantitativ și ca
litativ al cărbunelui recepțio
nat prezintă aspecte dificile 
care suscită discuții. Dispersarea 
acestui control la trei exploa
tări miniere — Aninoasa, Vul
can și Paroșeni — constituie 
o sursă de strecurare a erori-

lor datorită greutăților de ve
rif: .ire permanentă ;
• selectivitatea nesatisfăcă

toare a cuvelor de mediu dens ; 
pierderile de cărbune fin 

datorită nefuncționării încă la 
nivelul cerințelor a întregii in
stalații de flotare, determinată 
la rîndul său de lipsa de apă 
clară ca urmare a exploatării 
neraționale a folosințelor de 
apă.

Sarcinile care revin în exclu
sivitate preparației în cauză 
constau în rezolvarea proble
melor înscrise în planul de 
măsuri cu privire la flotație, 
executarea în termen a luerări-

a conținutului de subgranula- 
ție.

La preparația Lupeni umidi
tatea este depășită la cărbune
le spălat pentru cocs. Deși con
dițiile expuse de STAS sînt 
foarte severe la umiditate, to
tuși depășirile înregistrate pot 
fi diminuate. Montarea celei 
de-a treia centrifuge pînă la 
1 aprilie a.c., programul de con
trol ai egutărilor și altele pre
văzute de colectivul preparației 
vor duce la sensibile îmbună
tățiri.

In afară de acestea se mai 
impune și luarea altor măsuri 
ca : variația amplitudinii vibra-

INDICATORII
DE EFICIENȚA
Al PREPARĂRII

lor de investiții din capitolul 
„Adaptarea fluxului tehnologic 
la necesitățile de valorificare 
superioară a cărbunelui”, prin 
care se înlocuiesc cuvele de me
diu dens cu mașini de zețaj, 
curățirea compartimentelor ba
zinului de compensare pentru 
asigurarea cu apă clară și lim
pezită a instalației de prepara
re și altele.

Șantierul Valea Jiului al 
T.C.M.M. are sarcina ca să ter
mine de urgență stația de pom
pare a apelor reziduale cu con
cursul U.U.M.P; care livrează 
pompele de 30 mc/min.

Calitatea produselor este în 
general satisfăcătoare la prepa- 
rațiile Petrila și Lupeni și ne
satisfăcătoare la preparația Co
roești, unde cenușa globală este 
sistematic depășită, deși umidi
tatea este mai mică decit cea 
planificată.

Deși s-a menționat ca satisfă
cătoare calitatea produselor la 
preparațiile Petrila și Lupeni, 
totuși, va trebui sâ se acțione
ze mai intens asupra realizării 
conform planului la umiditatea 
globală.

La preparația Petrila sorti
mentul de cărbune, care are 
depășirea umidității cea mai 
mare, este acela de 0—80 mm 
spălat normal. Măsurile ce se 
impun a fi luate în acest caz 
sînt : întreținerea corespunză
toare a sistemelor de egutare 
la silozurile de spălați, mări
rea eficienței de egutare a ciu
rurilor pentru sortul 0—3 mm, 
mărirea amplitudinii vibrației 
la centrifuge, încadrarea la plan

wr

Schimb de
La sediul Comitetului mu

nicipal U.T.C. Petroșani, a 
avut loc recent un in
teresant schimb de ex
periență. Au participat repre
zentanți ai organizațiilor 
U.T.C. din cadrul șantierelor 
de construcții spcial-culturale 
din Lupeni, Vulcan și Petro
șani.

experiență
Schimbul de experiență a 

avut drept scop împărtășirea 
metodelor folosite de organi
zațiile U.T.C. privind mobili
zarea tinerilor constructori la 
realizarea sarcinilor de plan, 
executarea unor lucrări trai
nice, ieftine și confortabile.

A. BARBULESCU

ției la centrifuge pentru găsi
rea regimului optim de eguta- 
re, stropirea intensă cu jet de 
apă clară pe ciururile curbe, 
creșterea eficienței egutării pe 
ciururi și la filtrele de șlam 
ete.

La preparația Coroești depă
șirile cele mai mari de cenușă 
se întîlnesc la sorturile 0—80 
mm și 10—80 mm cărbune spă
lat normal și la mixte 0—80 
mm. Depășirile sînt explicate 
în parte de selectivitatea neeo- 
respunzătoare la cuvele de me
diu dens, dar conducerea teh
nologiei în ansamblu prezintă 
serioase fisuri. Tendința de rea
lizare a indicelui de recupera
re cu orice preț, adică fără 
respectarea calității produselor, 
este o practică dăunătoare în
treprinderii, economiei naționa
le. Va trebui reținut de cei în 
drept faptul că înlocuirea cu
velor de mediu dens cu ma
șini de zețaj va conduce la 
scăderea substanțială a recupe
rării globale în 
ționări corecte, 
uză se impune 
cită eliminării 
rilor din clasele mărunte 
din alte surse. In tot ; 
context al calității produselor 
la preparația Coroești se poate 
constata o tendință generală de 
creștere a cenușei cărbunelui 
brut și în mod special ia cel 
ce intră în Coroești.

Pentru încadrarea în calita
te la cuva de mediu dens, a- 
tît la cărbunele spălat cît și 
la steril, trebuie să se funcțio
neze cu densitate constantă 
peste 1,6 kg/dmc cu o evacua
re corespunzătoare de steril. Se 
va regla direcția curentului de 
mediu dens, clapele de evacu
are steril și mixte, și se va ur
mări uzura rotoarelor de la 
pompele axiale. De asemenea, 
se va spăla periodic cuva, se 
va elimina alunecarea curelelor 
de transmisie pe șaibele pom
pelor axiale și se vor curăța 
periferic tamburii de evacuare 
a cărbunelui plutit etc.

Care sînt principalele pro
bleme organizatorice pentru 
creșterea eficienței economice 
a indicatorilor de preparare ?

cazul unei func- 
Din această ca- 
o atenție mă- 

tuturor pierde- 
■ Și 
acest

Cea mai importantă proble
mă organizatorică 
te a fi instruirea 
muncitoresc atît 
și necalificat. In 
ședințe de analiză 
această problemă fără ca prac
tic să se ajungă la eficiența 
scontată.

In cadrul unui control recent 
efectuat la preparația Coroești 
s-a constatat că muncitorii 
nu-și cunosc colegii de muncă 
de pe celelalte schimburi, nu 
cunosc rolul funcțional al con
ductelor tehnologice, nu acțio
nează în consecință cînd pe 
teritoriul locului de muncă pă
trund persoane străine și altele. 
Aceasta demonstrează faptul 
că șefii de echipă, maiștrii, șe
ful de sector nu instruiesc 
muncitorii la locul de muncâ 
și nu se controlează gradul îob 
de cunoștințe teoretice și prac
tice.

O atenție deosebită trebuie 
acordată cursurilor de califica
re a muncitorilor necalificați. 
Lectorii cursurilor, pe lîngă 
predarea noțiunilor teorelice 
trebuie să se deplaseze c» 
cursanții în instalație pentrw 
demonstrarea practică a celor 
predate, să le arate concret ne
cesitate-a gospodăririi judicioa
se a locului de muncă — grija 
față de utilaj, gospodărirea 
consumurilor de materiale și 
altele.

Se amintește foarte frecvent 
de cursuri de ridicare a califi
cării, fără ca acestea să-și fa
că apariț’a mult dorită. Per
soanele responsabile cu învăță- 
mîntul de la prepanații vor 
trebui să facă viabilă această 
chestiune pentru ca muncitorul 
calificat, care reglează mașini
le de preparare să participe 
activ la obținerea de indicatori 
favorabili. Se sugerează ideea 
ca aceste cursuri să fie orga
nizate judicios în timpul pro
gramului de lucru cu condiția 
ca Ia sfîrșitul unui ciclu, 
cursanții să fie obligați să par
ticipe Ia examinare foarte te
meinic pregătiți.

Celelalte categorii de salariați, 
maiștri, tehnicieni, ingineri tre
buie să participe periodic la 
lectorate, conferințe și altele. 
Se mai impun :

•> efectuarea de controale 
permanente și periodice de că
tre diferiți factori contribuanți 
la . indicatorii tehnico-econo- 
mici ;
• organizarea de schimburi 

de experiență — metodă efi
cientă de îmbogățire a cunoș
tințelor profesionale ;

9 popularizarea prin agita
ția vizuală a indicatorilor teh
nico economici ;

£ organizarea unor confe
rințe eu caracter de minim 
tehnic și economic, cu dezbateri 
deschise ;

* îndrumarea salariaților de 
către responsabilii bibliotecilor 
tehnice pentru îmbunătățirea 
cunoștințelor tehnico-economice 
prin presă, reviste. broșuri, 
cărți și altele.

In concluzie, subliniem nece
sitatea participării tuturor fac
torilor la ridicarea cunoștințelor 
profesionale ale salariaților 
pentru a putea face față ritmu
lui impus de epoca 
transformări ale revoluției 
nico-științifice. Permanent 
fața noastră, a tuturor, să 
deviza eficienței muncii.

se dovedeș- 
irersonaiiilui 
calificat cit 
nenumărate 

s-a dezbătut

marilor 
teh- 

în 
stea
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Convorbire

Norodom
Ceremonia semnării unor protocoale 

între guvernele român și chinez Plenara C. C. ■

Sianuk
Gheorghe
Rădulescu

PEKIN 22 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului 
Național Unit al Cambodgiei, 
a primit la 22 martie pe tova
rășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, conducătorul de
legației guvernamentale româ
ne. A fost prezent, de aseme
nea, Aurel Duma, ambasadorul 
român la Pekin.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia 
tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a transmis salutul președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a guvernu
lui și poporului român și a 
exprimat sprijinul poporului 
român față de cauza poporului 
khmer în lupta sa împotriva 
agresiunii străine și pentru in
dependența națională.

Prințul Norodom Sianuk
mulțumit cordial pentru spri
jinul diplomatic și politic deo
sebit de prețios pe care poporul 
român, conducerea sa, îl a- 
cordă luptei poporului khmer. 
El a rugat să se transmită 
poporului român, guvernului și 
personal președintelui Consi

stat, Nicolae 
recunoștința sa

a

Jiului de
Ceaușescu, 
sinceră pentru acest ajutor.

U.R.S.S.

șoare lucrări intense pentru 
construirea unor linii de trans
port la mari distanțe a curen
tului electric la o tensiune de 
1 150 000 volți.

La 22 martie au fost semnate 
la Pekin protocoalele între gu
vernele român și chinez privind 
nominalizarea de instalații com
plete și asistență 
cadrul creditului 
lung fără dobîndă 
mâniei de către R.

La ceremonia semnării a par
ticipat premierul Ciu En-lai.

Tovarășul Gheorghe Rădules
cu a semnat din partea română 
protocolul privind livrarea de 
instalații complete, iar loan 
Avram protocolul cu privire la 
condițiile tehnice de livrare a 
instalațiilor și utilajelor și cele 
de asistență tehnică.

tehnică în 
pe termen 
acordat Ro- 
P. Chineză.

Din partea chineză, protocoa
lele au fost semnate de Li Sien- 
nien și, respectiv, de Li Suei- 
cin.

La semnare au asistat Ciu 
Hui-tzo, Ken Piao, șeful Sec
ției relații externe la C.C. al 
P.C. Chinez, Fan I, Pai Sian- 
kuo, Ciao Kuan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor 
LI Cian, adjunct al 
comerțului exterior, 
soane oficiale.

Au fost prezenți,
nea, Aurel Duma, membrii de
legației române și membri ai 
ambasadei.

externe, 
ministrului 
și alte per-

de aseme-

Cu prilejul vizitei delegației 
guvernamentale române, condu
să de tovarășul Gheorghe Ră
dulescu, în seara zilei de 22 
martie, ambasadorul român la 
Pekin, Aurel Duma, a oferit o 
recepție. Au participat tovarășii 
Ciu En-lai, Li Sien-nien, Ciu 
Hui-tzo, Ken Piao, Fan I, Pai 
Sian-kuo, Ciao Kuan-hua, Li 
Cian și alte persoane oficiale. 
Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

Au rostit toasturi tovarășul 
Gheorghe Rădulescu și tovară
șul Li Sien-nien.

al P. C. U. S.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La Moscova a avut Ioc luni 

o plenară a Comitetului Central al P.C.U.S. — anunță agen
ția TASS. Plenara a examinat raportul de activitate al Co
mitetului Central la Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., care 
își va începe lucrările la 30 martie. Referatul pe această 
temă a fost prezentat de Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. Plenara a aprobat în unanimitate raportul.

Plenara a examinat și a aprobat în unanimitate pro
iectul raportului „Cu privire la directivele celui de-al XXIV- 
lea Congres al P.C.U.S., pentru al 9-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1971— 
1975". Referatul în această problemă a fost prezentat de 
Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

■

■

■■■

MOSCOVA 22 - Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : Oțelarii din 
Novokuznețk au trăit zilele a- 
cestea două evenimente impor
tante : intrarea în funcțiune a 
celui mai mare furnal inalt din 
Uniunea Sovietică și din Eu
ropa, cu un volum de 3 000 
metri cubi, și decorarea marii 
uzine 
sibirsk 
pentru 
metal și pentru punerea 
funcțiune, într-un ritm < 
lerat, a unor noi capacități de 
producție.

Siderurgiștii din Novokuznețk 
au închinat această importan
tă realizare Congresului 
24-lea al P.C.U.S.

siderurgice din Novo- 
cu ordinul „Lenin", 

sporirea producției de 
î în
acce-

O nouă marcă de locomo
tivă electrică - „V.L. 80" - 
lărgește evantaiul producției 
cunoscutei uzine de motoare 
electrice din orașul Novocer- 
kask. Deocamdată, a fost pro
dus primul exemplar, experi
mental, al locomotivei. Forța 
acestei mașini este de 13 000 
CP, întrecind de aproape două 
ori pe cea a locomotivelor e- 
lectrice care funcționează in 
U.R.S.S. pe liniile magistrale. 
Din acest punct de zedere, 
ea este unica în lume. Noua 
locomotivă, care va fi pro
dusă în serie în anii cincina
lului, este destinată unor 
nituri de mare greutate, 
distanțe foarte mari.

gar- 
pe

din 
fost

al

Convorbiri fructuoase
româno'daneze

COPENHAGA 22 •— Trimisul 
special, Agerpres, 
Țintea, transmite i 
afacerilor externe al 
niei, Corneliu Mănescu, 
într-o vizită oficială în Dane
marca, a fost primit luni di
mineața de către regele Fre- 
derik al IX-lea, Ministrul ro
mân a fost însoțit de ministrul 
danez al afacerilor externe, 
Poul Hartling.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Luni la prînz, Corneliu Mă
nescu a părăsit Copenhaga, în- 
dreptîndu-se spre patrie, după 
vizita oficială făcută în Da
nemarca la invitația ministru
lui afacerilor externe, Poul 
Hartling. >

In cursul convorbirilor avute 
la Copenhaga, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere recipro
că s-a făcut un schimb fruc-

Constantin
Ministrul 

Româ- 
, aflat

la 
Ro- 
le- 
in-
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TENDINIE CONFIRMATE
a- 
de 
au 
de 
în 
de

Alegerile municipale din 
Franța — unul dintre cele mai 
mari evenimente de politică 
internă ale anului 1971 — s-au 
încheiat duminică prin desfă
șurat ea celui de-al doilea tur 
de scrutin. In cadrul lor, 
proximativ 29 de milioane 
francezi cu drept de vot 
desemnat pe cei 465 000 
consilieri ce vor administra, 
următorii șase ani, 37 700 
comune ale țării.

Plasate, în timp, la mijlocul 
actualei legislaturi franceze, 
alegerile municipale au adus 
sensibile modificări pe harta 
politică a Franței. Tendința de 
bipolarizare a electoratului, 
constatată de la primul tur de 
scrutin, desfășurat cu o săptă- 
mînă în urmă, a fost confir
mată și accentuată de 
tele celei de-a doua 
consultării locale.

Intr-adevăr, dacă la 
tur s-a putut vorbi în

rezulta- 
faze a

primul 
r___ _ general,

de o confruntare triunghiulară 
(majoritatea guvernamentală — 
Uniunea de stînga— opoziția 
centristă), a două fază a ale
gerilor a fost, în esență, o dis
pută directă între listele comu
ne ale coaliției guvernamenta
le, condusă de U.D.R., și cele 
ale Uniunii de stînga, în frun
te cu comuniștii. Acest lucru 
determină pe observatorii pa
rizieni să aprecieze consulta-, 
rea municipală drept o prefață 
ia alegerile legislative din 1973, 
care, după părerea lor, vor fi 
dominate de forțele ce se 
vor polariza în jurul U.D.R., 
pe de o parte, și partidului co
munist, pe de altă parte.

Analiza rezultatelor celui 
de-al doilea tur de scrutin 
confirmă concluziile trase după 
prima fază : succesul forțelor 
de stînga și reculul grupărilor 
de centru din opoziție.

Scrutinul local a demonstrat 
încă o dată că acolo unde for
țele de stînga s-au prezen
tat pe liste comune, ele și-au 
consolidat pozițiile. Intr-adevăr, 
în afara reeditării succesului 
în unele dintre marile orașe 
ca, de pildă, Nîmes, pe care îl 
administrează din 1965, comu
niștii au cucerit noi municipii 
printre care mari orașe ca

Amiens, Arles, Dieppe, Savigny- 
Sur-Orge.

Aplicînd tactica renunțării 
reciproce în favoarea listei mai 
bine plasate după primul tur 
de scrutin, forțele de stînga 
și-au sporit, implicit, șansele 
de victorie. Dezistarea comu
niștilor în localități în care nu 
se încheiaseră acorduri elec- 
terale în favoarea socialiștilor, 
a permis acestora din urmă 
să-și mențină majoritatea în 
municipiile 
«ifruntînd 
partidelor 
namentală. 
cialiștii au 
tei majorității guvernamentale 
condusă de ministrul dezvol
tării industriale și științifice, 
Francois Xavien-Crtoli. De a- 
semenea, la Marsilia, al doi
lea oraș al Franței ca mărime, 
lista socialiștilor, condusă de 
fostul priiwar Gaston Defferre 
a obținut victoria în dauna 
majorității.

Beneficiind de prezența în 
alegeri a unora dintre cele 
mai marcante personalități ale 
sale, coaliția guvernamentală a 
reușit, în general, să-și men
țină pozițiile. Cîștigînd în 
unele municipii din sud și din 
sud-vestul Franței, majoritatea 
a trebuit să cedeze în regiuni
le răsăritene, inclusiv la Metz, 
bastion al gaulliștilor.

Comentînd rezultatele celui 
de-al doilea tur de scrutin, se
cretarul general adjunct 
P.G.F., Georges Marc'hais, 
declarat că ele au demonstrat 
eficiența acordurilor electorale 
realizate de partidele de stîn
ga, în special de comuniști și 
socialiști. Noi am beneficiat 
de pe urma acestui lucru în 
dauna U.D.R. Politica de uni
tate promovată de P.C.F. a 
fost aprobată de muncitori și 
de celelalte forțe democratice, 
a menționat el. Secretarul ge
neral adjunct al P.C.F. a opi
nat că s-ar fi putut obține un 
succes și mai mare dacă uni
tatea stîngii s-ar fi realizat în 
toate orașele cu o populație 
de peste. 30 000 de locuitori .. 
încă de la primul tur de scru
tin, așa cum a propus parti
dul comunist.

Aurel ZAMFIRESCU

ce le administrau, 
cu succes ofensiva 
din coaliția guver- 
Astfel la Lille, so- 
cîștigat în fața lis-

ai
a

I»
BOLOGNA 22 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Pui- 
cea, transmite i Duminică s-au 
încheiat la Bologna lucrări’e 
Congresului al VII-lea al A- 
sociației Naționale a Partiza
nilor Italieni (ANPI). După 
dezbaterile pe marginea ra
portului prezentat de Arrigo 
Boldrini, președintele ANPI, 
și saluturile rostite de repre
zentanți ai organizațiilor an
tifasciste din unele țări euro
pene, participanții la Congres 
au subliniat încă o dată con
tinuitatea valorilor Rezisten
ței, adoptînd un apel politic 
adresat tuturor forțelor anti
fasciste și democratice. Con
gresul națienai al ANPI — 
se spune în apel — cheamă 
toate forțele activa ale țării 
să constituie o largă grupare 
antifascistă, ca o condiție In-

a înfrîn-pentru 
reacțiunii și pen- 
ca societatea să 
linia reformelor,

■■
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■■
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tuos de păreri cu privire 
evoluția relațiilor dintre 
mânia și Danemarca și în 
gătură cu unele probleme 
ternaționale de interes comun.

S-a consemnat cu satisfacție 
că relațiile româno-daneze cu
nosc o dezvoltare favorabilă în 
diverse domenii de activitate, 
exprimîndu-se, totodată, dorin
ța de a continua eforturile în 
vederea sporirii substanțiale a 
schimburilor comerciale, a in
tensificării cooperării econo
mice. tehnico-științifice și cul
turale.

In cadrul schimbului de ve
deri asupra unor probleme in
ternaționale, s-a subliniat, încă 
o dată, necesitatea respectării 
în relațiile dintre toate statele 
a principiilor de drept inter
național, a normelor de justi
ție și de etică internațională.

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu. a transmis 
ministrului afacerilor externe 
al Danemarcei, Poul Hartling, 
invitația 
Invitația 
plăcere.

de
a

In drum 
Mănescu a 
Berlin.

a vizita România, 
fost acceptată cu

★
spre țară, Corneliu 
făcut o escală la

★
după-amiezii, Cor- 

neliu Mănescu s-a reîntors 
Capitală.

In cursul

♦

în

Ministrul 
industriei 
ușoare, 

lon Crăciun, 
la Berlin

BERLIN 22. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite: La invitația mi
nistrului industriei ușoare al 
R. D. Germane, Johann 
Wittik, duminică a sosit la 
Berlin ministrul industriei u- 
șoare al Republicii Socialiste 
România, Ion Crăciun. Pe 
aeroportul Schonefeld, oaspe
tele român a fost întîmpinat 
de omologul său, precum și 
de ambasadorul României în 
R. D. Germană, Nicolae Ghe- 
nea.

dispensabilă 
ge planurile 
tru a face 
avanseze pe 
spre a realiza țelurile Rezis
tenței. împotriva tentativelor 
de a se forma un bloc con
servator și reacționar politi- 
co-militar-financiar, cu scopul 
de a opri avîntul viguros al 
maselor populare, partizanii 
propun crearea sau întărirea 
organelor larg-unitare, la toa
te nivelurile — vîn fabrici, 
școli, în cartiere, în orașe și 
sate — spre a desfășura o 
acțiune eficace de vigilență, 
de inițiative și de luptă anti
fascistă. ANPI solicită guver
nului italian și organelor pu
terii de stat să lichideze de
finitiv toate organizațiile 
neofasciste și paramilitare.

Pornind de la Palatul spor-

Pe fronturile din Indochina
• Retragere 
sub loviturile 
ale patrioților laoțieni

SAIGON 22 (Agerpres). — 
Sub loviturile forțelor patrioti
ce, operațiile desfășurate 
trupele americano-saigoneze în 
Laos au luat turnura unei re
trageri precipitate. In timp ce 
coloanele de blindate saigoneze 
încearcă să-și croiască drum 
spre Vietnamul de sud, infan
teriștii saigonezi sînt nevoîți să 
aștepte în poziții apărate pre
car, spre a fi scoși din încer
cuire cu ajutorul elicopterelor 
americane. Potrivit agenției As
sociated Press, din 60 de eli
coptere trimise spre baza „Del- 
ta-1", din Laos, pentru a eva
cua trei batalioane saigoneze 
patrioții au doborît 37.

Ofensiva patrioților a cu
prins, practic, întreg sudul Lao- 
sului (provincia Savannakhet), 
desfășurîndu-se pe un front 
larg. Lupte deosebit de violente 
au loc de ambele părți ale șo
selei numărul 9, unde invada
torii saigonezi, scoși pe rînd 
din pozițiile pe care le-au ocu
pat, încearcă să se retragă prin 
regiunile de junglă care îi se
pară de Vietnamul de sud.

precipitată 
puternice

de

• Ciocniri violente între 
forțele cambodgiene de 
rezistență populară 
trupele inamice

Și

PNOM PENH 22 (Agerpres). 
— Forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia au atacat 
pozițiile deținute de . trupele re
gimului Lon Noi în localitatea 
Kao Chen, situată lă numai 30 
kilometri nord de Pnom Penh. 
Fortificațiile efectivelor militare 
ale administrației Lon Noi am
plasate în orașul Sala Lek, ca
re se află tot în apropierea 
Pnom Penhului, au fost, de a- 
semenea, supuse unui puternio 
atac de către patrioții khmeri. 
Aviația regimului 
Penh a intervenit 
luptelor, care au 
multe ore.

Ciocniri violente

de la Pnom 
în cursul 
durat mai

între forțele

Majoritatea partidelor 
politice din Turcia

îl sprijină pe
ANKARA 22 (Agerpres). — 

Trei dintre principalele partide 
politice din Turcia, care dețin 
379 din cele 450 de mandate 
ale Adunării Naționale, au ho- 
tărît să-l sprijine pe Nihat E- 
rim, primul ministru desemnat 
în misiunea sa de a forma un 
nou guvern —■ s-a anunțat ofi
cial la Ankara. După Partidul 
republican al poporului, condus 
de Ismet Inonu, duminică seara 
Partidul dreptății, al fostului 
premier Suleyman Demirel, a 
anunțat că este gata să parti-

turilor pe străzile centrale ale 
Bolognei, peste o sută de mii 
de persoane au participat du
minică la o manifestație, 
după care s-au întrunit în

Congresul al 
Vll-leaal Isociafiei 

Naționale 
a Partizanilor 

Italieni

Piazza Magiore. Aici au ros
tit cuvîntări Arialdo Banfi, 
vicepreședinte al ANPI, și 
Giorgio Amendola, membru 
al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian. Scoțînd în e-

Nihat Erim
cipe la noul guvern. De ase
menea, Partidul național al în
crederii, condus.de Turhan Fey- 
zioglu, a făcut cunoscut că va 
participa la „coaliția națională". 
Numai Partidul democratic, a 
patra grupare politică importan
tă, reprezentată în Adunarea 
Națională, a anunțat că refuză 
participarea.

Nihat Erim, a declarat că, în 
aceste condiții, „speră să con
stituie guvernul în cursul zilei 
de marți11.

directă „în- 
reforme, în 

masele

vidență legătura 
tre lupta pentru 
care sînt angajate 
populare italiene și dezlănțu

irea violenței fasciste", Banfi 
a spus : „Fascismul este mij
locul prin care cercurile con
servatoare încearcă să bloche
ze politica reformelor și să-i 
înfricoșeze pe susținătorii lor i 
trebuie 
tru a 
melor".
ternica 
tăzi și 
antifasciste, a declarat Gior
gio Amendola, demonstrează 
că în Italia există forțele ca
pabile să înfrîngă încă o dată 
fascismul. Semințele libertă
ții și democrației, rășpîndite 
de Rezistență, au dat roade. 
Există o clasă muncitoare 
unită și victorioasă, exista

lovit fascismul pen- 
deschide calea refor- 
Congresul ANPI, pu- 
manifestație de as- 
numeroasele acțiuni

cambodgiene de rezistență popu
lară și trupele inamice au avut 
loc și în împrejurimile orașu
lui Takeo.

Duong, la numai 30 kilometri 
nord de Saigon.

• Pierderi suferite 
trupele americano- 
saigoneze

de ■
■

Un autotransformator
1 150 000 volți a fost constru
it la uzina electrică din Zapo- 
roje, după proiectele institutu
lui unional pentru transforma
toare. Uriașul agregat va fi in
stalat pe linia de curent elec
tric Moscova—Konakovo, unde 
se creează o porțiune expe
rimentală pentru încercarea u- 
tilajelor electrice la 
tensiuni.

Se prevede ca în 
tualului cincinal, să

de

asemenea

anii ac- 
se desfă-

In centrul siderurgic 
Karaganda (Kazahstan), a 
realizată pentru prima oară in 
practica mondială o șarjă de 
oțel cu folosirea în calitate de 
dezoxidant a minereului same 
de mangan, fără ca acesta 
să fi trecut prin procesul de 
aglomerare. Totodată, în 'ocul 
cocsului a fost folosit ca 
gent reductor cărbunele cu 
mare procent de cenușă.

Oamenii de știință de 
institutul chimico-siderurgic 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Kazahe, care au elaborat teh
nologia de producție a alia
jului, consideră că acest nou 
procedeu prezintă mari avan
taje, mai ales datorită faptu
lui 
de 
de 
lui

a-
un

că se poate evita procesul 
aglomerare a minereului 

mangan și folosirea cocsu- 
ca agent reductor.

u

■
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a- 
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• Puternice bombarda
mente cu rachete efec
tuate de unitățile F.N.E.

SAIGON 22 (Agerpres). 
Forțele Frontului Național 
Eliberare și-au intensificat 
ultimele 48 de ore atacurile 
supra fortificațiilor deținute 
trupele americano-saigoneze
zona septentrională a Vietna
mului de sud. Baza americană 
de la Khe Sanh a fost supusă 
de patrioți unor bombardamen
te intense cu rachete. Totodată, 
cartierul general al forțelor 
S.U.A. de la Camranh, precum 
și instalațiile militare deținute 
de trupele americano-saigoneze 
în sectorul Pleiku s-au aflat 
printre principalele obiective ale 
atacurilor declanșate de deta
șamentele patrioților.

In același timp, unități ale 
F.N.E. au supus unui tir de 
rachete cartierul general al pri
mei divizii americane de cava
lerie aeropurtate de la Binh

SAIGON 22 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
de presă Eliberarea, în inter
valul 7 februarie — 18 martie, 
artileria Forțelor Frontului Na
țional de Eliberare a doborît 
sau avariat în zona bazei ame
ricane de la Khe Sanh 112 a- 
parate de zbor ale forțelor ame- 
ricano-saigoneze, a distrus un 
convoi de 12 vehicule militare, 
între care două tancuri, și a ni
micit 120 de militari inamici, 
dintre care 60 americani.

In urma acțiunilor întreprin
se în provincia Dak Lak, for
țele patriotice au distrus recent 
numeroase posturi ale inami
cului, scoțînd din luptă peste 
500 de soldați din rîndul tru
pelor americano-saigoneze, de 
asemenea, au doborît opt eli
coptere, au aruncat în aer șase 
vehicule militare și au capturat 
importante cantități de arma
ment.
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Răscoală în rîndul trupelor 
americane din zona 
Canalului Panama

CIUDAD DE PANAMA 22 
(Agerpres). — In rîndul tru
pelor S.U.A. staționate în zo
na Canalului Panama s-a pro
dus săptămîna trecută o răs
coală care s-a prelungit a- 
proape 12 ore. Un comunicat 
al comandamentului trupelor 
americane din Panama afir
mă că răscoala s-ar fi declan
șat cind n soldați de culoare 
s-au opus cu forța armelor 
arestării unuia din camarazii 
lor de către poliția militară. 
Pentru a înăbuși răscoala au 
fost aduse unități ale poli
ției militare din sectorul Pa-

cificului, arată 
care precizează 
soane au fost 
vit relatărilor 
presă, toate unitățile militare 
americane din regiunea Ca
nalului Panama se află în 
stare de alertă. Ziarul „Pa
nama America", afirmă că, în 
realitate, peste 20 militari au 
fost răniți între care și loco- 
tenent-colonelul Stephens, co
mandantul 
Fort Davis, 
rea ordinii 
ziar — au 
copterele. S-au operat nume
roase arestări.

comunicatul, 
că patru per- 
rănite. Potri- 
agențiilor de

adjunct al bazei 
Pentru restabili- 
— scrie același 

fost utilizate eli-

Calculatoarele electronice „Elka-6 521" se produc în 
serie la fabrica „Electronica" din Sofia.

In foto : Secția de computere a fabricii.

Componenta 
noului guvern 

australian
Noul prim-ministru aus

tralian, William McMahon, a 
anunțat componența guver
nului său. Ca vicepremier și 
ministru al industriei și co
merțului a fost numit John 
Douglas Anthony, iar ca mi
nistru de interne Ralph Hunt. 
Conducerea Ministerului Afa
cerilor Externe i-a fost în
credințată lui Leslie Harry 
Bury, care a deținut în pre
cedentul guvern portofoliul 
finanțelor, preluat acum de 
Billy Mackie Snedden. Așa 
cum se anunțase deja, fostul 
prim-ministru, John Gorton, 
a fost numit ministru al a- 
părării.

® O nouă medalie de aur 
se adaugă celor patru trofee 
similare decernate invențiilor 
românești de către juriul „Sa
lonului internațional de inven
ții și produse noi" de la 
Bruxelles. Această medalie a 
fost decernată pentru invenția 
„Procedeu și mașină de relie
fat produse ceramice".

să

««•
clasa muncitoarealianța între

și țărănime, păturile mijlocii 
și studenți, 
te continuu,
unui bloc social ce luptă pen
tru progresul politic și so
cial al țării. Aceste 
majoritatea poporului, 
organizate și pot cere 
statul republican să-și 
.pe deplin datoria. „A 
bate fascismul — a încheiat 
Amendola — înseamnă în 
primul rînd a realiza refor
me, a reînnoi Italia, a da de 
lucru tuturor italienilor, a 
bara orice cale de pătrun
dere a fascismului în mase. 
Luptătorii din Rezistență își 
vor face pe deplin datoria 
pentru a infringe inamicul 
de totdeauna și a deschide 
Italiei un viitor de pace, de 
dreptate și de libertate".

care se întăreș- 
constituind baza
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Q< Kuweitul a hotărît 
stabilească relații diplomatice 
cu Republica Populară Chineză 
la nivel de ambasade, pe baza 
recunoașterii guvernului de la 
Pekin ca reprezentant al po
porului chinez — a declarat 
Abdel Aziz Hassan, ministru 
de stat în cabinetul kuweitian.

•' Greva celor 50 000 de 
muncitori ai companiei „Ford" 
din Marea Britanic a intrat 
luni în a opta săptămînă. Ac
tivitatea în 26 de uzine ale 
companiei rămîne în continu
are suspendată, iar tratativele 
dintre reprezentanții greviști
lor și ai patronatului nu vor fi 
reluate înainte de vineri.

•< Guttorm Hansen, preșe
dintele grupului parlamentar 
al Partidului muncitoresc din 
Norvegia, partid de guvernă- 
mînt, s-a pronunțat pentru in
terzicerea participării capitalu
lui străin la operațiunile de 
prospectare a petrolului din 
nordul Norvegiei. „Consider, a 
declarat el într-un interviu, că 
trebuie să eliminăm orice capi
tal străin din această zonă, iar 
prospectarea zăcămintelor pe
trolifere să fie făcută de nor
vegieni,. sub controlul direct 
al statului".

Organizația „Tupamaros" 
a dat publicității la Montevideo 
un nou comunicat în care de
clară că „tribunalul poporului" 
continuă să-1 interogheze • pe 
procurorul general al Uru- 
guayului, Guido Berro Oribe, 
răpit la 10 martie a.c.

Agenția China Nouă in
formează că în ziua de 21 
martie, două avioane militare 
ale. S.U.A. au violat spațiul 
aerian al R. P. Chineze, dea
supra provinciilor Guandun și 
Iunan.

Un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a fost autori
zat să dea un avertisment, în 
legătură cu aceste acte provo
catoare.

Luînd cuvîntul în fața 
cîtorva mii de țărani adunați 
în fața palatului prezidențial 
din Santiago de Chile, preșe
dintele Salvador Allende a su
bliniat că reforma agrară tre
buie înfăptuită fără a se ad
mite vreun moment scăderea 
producției agricole. Președinte
le chilian a relevat că guver
nul său aplică reforma într-un 
ritm accelerat, în cadrul sta
bilit de lege.

„Venezuela este intere
sată în dezvoltarea schimbu
rilor comerciale cu țările so
cialiste, deoarece aceste relații 
contribuie la dezvoltarea eco
nomică a țării" — subliniază o 
declarație a Asociației exporta
torilor venezuelani, dată pu
blicității la Caracas.

Documentul relevă, totodată, 
că stabilirea de relații diplo
matice cu statele socialiste a 
creat condiții favorabile pen
tru intensificarea comerțului 
Venezuelei cu aceste țări.

©■ Agențiile France Presse și 
Reuter anunță că Sukatno, se
cretarul general al organizației 
„Tineretul popular" din Indo
nezia, membru al C.C. al P.C. 
din- Indonezia, a fost condam
nat la moarte de către Tribu
nalul special din Djakarta.

Sukatno a declarat că va face 
recurs împotriva acestei sen-, 
tințe samavolnice.

DACCA

Reuniune - 
consacrată 
soluționării 
crizei din 
Pakistan

CARACI 22 (Agerpres). —< 
Luni dimineața a avut loc la 
Dacca prima reuniune comună 
la care au participat președin
tele Pakistanului Yahya Khan, 
Mujibur Rahman (Liga Awami) 
și Zulfikar Aii Bhutto (Parti
dul Poporului), consacrată so
luționării actualei crize politice 
din țară. La sfîrșitul reuniunii, 
șeful statului a făcut cunoscutăl 
hotărîrea sa de a amîna din nou 
sesiunea Adunării Naționale 
prevăzută pentru 25 martie — 
transmit posturile de radio pa
kistaneze. Yahya Khan nu a 
făcut nici o precizare asupra 
datei la care ar intenționa să 
reconvoace Adunarea Națională 
în vederea elaborării constitu
ției și pregătirii condițiilor ne
cesare transferării puterii către 
un guvern civil.

★ j
Generalul Yahya Khan a so

sit la Dacca — centrul admi
nistrativ al regiunii de est a 
Pakistanului — pentru a exa
mina cu Mujibur Rahman po
sibilitățile soluționării actualei 
crize constituționale, determi
nate de divergențele dintre Li
ga Awami și Partidul Poporu
lui asupra proiectului viitoarei 
constituții. Duminică a sosit la 
Dacca și Zulfikar Aii Bhutto, 
care a conferit în aceeași zi 
cu șeful statului.
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