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IA UZINĂ
Cuvintarea tovarășului

Wae Ceausescu->

Dragi tovarăși și prieteni,

Dați-mi voie să încep prin a 
vă adresa dumneavoastră, tutu
ror oamenilor muncii din U- 
zina „Frezei", un salut frățesc 
'din partea delegației partidului 
nostru, a constructorilor de ma
șini din România. (Aplauze pu
ternice).
. Ne bucură faptul că. parti
cipând la cel de-al XXIV-lea 
Congres al P.C.U.S., ni s-a o- 
feril prilejul de a vizita uzina 
dumneavoastră — printre cele 
dinții întreprinderi construite 
in primul cincinal al Uniunii 
Sovietice —. de a ne întîlni 
cu reprezentanții acestui minu- 
tnat colectiv, de a cunoaște 
munca și preocupările lui. (Vii 
aplauze).

In vizita pe care am făcut-o 
în întreprindere am putut ve
dea cîteva secții, precum și 
centrul automat de conducere 
al uzinei, am putut lua cunoș
tință de rezultatele însemnate 
obținute de colectivul dumnea
voastră în realizarea planului, 
In întimpinarea celui de-al 
«XXIV-lea Congres al P.C.U.S. 
fooresc să vă exprim, în nu
mele delegației noastre, cele mai 
calde felicitări pentru bunele 
rezultate pe care le aveți in 
activitatea dumneavoastră. (A- 

=ț)lauze puternice).
In discuțiile pe care le-ant 

avut cu conducerea uzinei și 
cu reprezentanții ministerului, 
am constatat că există largi 
posibilități pentru realizarea u- 
nei strînse colaborări intre U- 
zina „Frezer" și uzinele simi
lare din România. (Vii aplauze). 
Uzina dumneavoastră are un 
program destul de important 
și un mare rol în economia so
vietică; fără produsele ei, mul
te din celelalte uzine nu-și pot 
'desfășura activitatea. Și noi ne 
preocupăm de dezvoltarea in
dustriei construcțiilor de ma
șini: avem o serie de uzine ca
re produc diferite scule și uti
laje. De aceea am dori ca în
tre uzinele noastre și cea a 
dumneavoastră, — precum și 
alte uzine din Uniunea Sovie
tică — să se realizeze o strînsă 
conlucrare în spiritul largii co
laborări care există în toate do
meniile de activitate între U- 
niunea Sovietică și România. 
(Aplauze puternice).

Am ascultat raportul prezen
tat de tovarășul Brejnev la 
Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S. și am luat cunoștință 
'de programul vast privind dez
voltarea economiei, științei, cul
turii. ridicarea bunăstării po
porului, prevăzut pentru urmă
torii cinci ani. Sînt într-adevăr 
prevederi deosebit de importan
te. Știm că în cadrul acestor 
prevederi și colectivului dum
neavoastră ii revin sarcini mari. 
Ca vechi și apropiați tovarăși, 
dorim să urăm din toată inima 
popoarelor Uniunii Sovietice, 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, colectivului dum
neavoastră realizarea în cele 
mai bune condiții a programu
lui pe care îl va elabora Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S. 
(Aplauze puternice).

Poporul român a încheiat cu 
succes planul cincinal 1966— 
1970 și a trecut acum la rea
lizarea noului plan, de cinci 
ani. Doresc să vă spun că în
treaga noastră clasă muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea 
românească înfăptuiesc neabă
tut programul Partidului Co
munist Român de dezvoltare a 
industriei, științei, culturii, con-

vinse că numai pe calea socia
lismului, a dezvoltării econo
miei și a tuturor sectoarelor de 
activitate se poate asigura ridi
carea bunăstării materiale și 
spirituale. (Vii aplauze).

Nu doresc să vă rețin aten
ția prezentînd cifre, dar voi 
arăta că numai în cincinalul 
trecut producția construcției de 
mașini-unelte a crescut de 2,5 
ori, iar în actualul plan cin
cinal prevedem o creștere a 
producției în această ramură de 
peste 3 ori. (Vii aplauze).

Acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării industriei; în ace
lași timp, ne ocupăm serios de 
ridicarea producției bunurilor 
de consum, de dezvoltarea a- 
griculturii. Dăm o atenție deo
sebită intensificării activității 
științifice, deoarece în condi
țiile de astăzi — așa cum cu
noașteți și dumneavoastră și 
cum am văzut chiar- în Uzina 
„Frezei- — obținerea unui grad 
înalt de dezvoltare a indus
triei nu este posibilă fără a 
așeza la baza ei cele mai înal
te cuceriri ale științei contem
porane, fără automatizare, fără 
introducerea tehnicii noi în toa
te domeniile de activitate. (A- 
plauze prelungite).

Preocupîndu-ne de dezvolta
rea și perfecționarea produc
ției, ne preocupăm in. același 
timp de om, pentru că, pînă la 
urmă, tot ceea ce se realizează 
în societatea noastră este re
zultatul muncii omului, tot ceea 
ce facem este destinat omului. 
Pornind de la învățătura mar- 
xist-leninistă — potrivit căreia 
realizările în desfășurarea ope
rei de făurire a socialismului și 
comunismului trebuie să se re
flecte permanent în viața omu
lui — noi facem totul pentru 
ca rezultatele construcției so
cialismului să fie simțite zi de 
zi de fiecare om al muncii din 
patria noastră, convinși că nu
mai în felul acesta socialismul 
își dovedește cu adevărat su
perioritatea asupra orînduirii 
vechi, capitaliste. (Aplauze pu
ternice).

Firește, să nu credeți cumva 
că în activitatea noastră nu a- 
vem și lipsuri. Nu este posibil 
să realizezi construcția unei o- 
rînduiri noi, fără a avea de în
fruntat multe greutăți; este greu 
să eviți în această vastă operă 
o serie de neajunsuri și lip
suri. Dar ceea ce doresc să 
arăt aici este că, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualita
tea, toți oamenii muncii din 
România, sub conducerea parti
dului, înving aceste lipsuri și 
greutăți, se străduiesc să con
struiască cît mai bine socie
tatea socialistă. Și vă pot spune 
că, pe ansamblu, rezultatele 
sînt bune. întregul popor ro
mân sprijină politica Partidu
lui Comunist Român ca pe 
propria sa politică. (Aplauze 
prelungite).

Preocupîndu-ne de construcția 
socialismului în România, noi 
dezvoltăm, totodată, colaborarea 
cu Uniunea Sovietică, cu toate 
celelalte țări socialiste, deoa
rece știm că numai acționînd 
în strînsă colaborare, în toate 
domeniile de activitate, se poa
te asigura făurirea cu succes a 
socialismului și comunismului 
în fiecare din țările care au 
pornit pe această cale. (Aplauze 
prelungite).

Relațiile dintre România și 
Uniunea Sovietică au o 
ție foarte îndelungată, 
partidele noastre există,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, împreună cu 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Janos 
Fazekas, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răulu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova, care parti
cipă la lucrările Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S., au vizi
tat luni dimineața Uzina „Fre
zei" — „M. I. Kalinin", cea mai 
mare întreprindere de scule din 
Uniunea Sovietică.

Delegația Partidului Comu
nist Român a fost însoțită de 
M. A. Leseciko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., V. M. Bușuev, șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S.. N. I. 
Sergheev, adjunct al ministru
lui industriei constructoare de 
mașini-unelte și scule, și de
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. în România.

La intrarea în uzină delega
ția a fost întîmpinată de Vla
dislav Voronkin, directorul în
treprinderii, Vladimir Budorin, 
secretarul comitetului de partid 
al uzinei, reprezentanți ai co
mitetului sindical, ai organiza
ției de Comsomol. muncitori 
fruntași. Un grup de tinere fete 
oferă oaspeților români buchete 
de flori. Pe fațada de la intra
re era scrisă, în limbile ro
mână și rusă, urarea : .Bine ați 
venit dragi tovarăși români".

Exprimîndu-și, în numele 
întregului colectiv, bucuria de 
a-i primi pe solii poporului ro
mân, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, directorul u- 
zinei le-a înfățișat istoricul și 
dezvoltarea acestui important, 
obiectiv al progresului tehnic 
al industriei sovietice. Intrată 
în funcțiune în anul 1932, u- 
zina, specializată în produc
ția de burghie, freze, tarozi și 
altele, a depășit în prezent de 
peste 20 de ori capacitatea 
proiectată inițial. Utilajele spe
ciale, liniile automate, mai a- 
les introducerea sistemului au
tomat de conducere a produc
ției — iată cîțiva din factorii 
care au condiționat această 
creștere.

Directorul uzinei relatează că 
produsele uzinei, purtînd mar
ca ..Frezei", și care însumea
ză peste 5 000 tipodimensiuni, 
se exportă în prezent în peste 
70 de țări ale lumii, printre 
care și în România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesază de modul în care

Valențe și priorități 
ale democratismului 

in economie
Dialogul dintre partid și ma

sele de oameni ai muncii, din
tre stat și masele de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, oameni din 
domeniul creației materiale și 
spirituale, discutarea liberă, 
principială, nestingherită, res
ponsabilă a tuturor sarcinilor 
și problemelor economice, so- 
cial-culturale sau de altă natu
ră se înscriu la ora actuală ca 
o coordonată majoră, de excep
țională însemnătate, a stilului 
de muncă al partidului, adoptat 
mai ales după Congresul al 
X-lea al P.C.R. Izvorul unui a- 
semenea dialog fructuos, con
secvent, dinamic, își are seva în 
faptul că la noi, în România 
socialistă, oamenii muncii au o 
dublă calitate: de producători ai 
mijloacelor de producție și de 
proprietari ai acestor mijloace 
de producție, ai tuturor bunuri
lor materiale și spirituale, în 
faptul că partidul și statul apli
că neabătut politica de dezvol
tare armonioasă, în ritm sus
ținut, a forțelor de producție pe 
teritoriul întregii țări, de ridi
care la o puternică viață econo
mică a localităților mai puțin 
dezvoltate. Dezvoltarea continuă 
a democrației politice prin con
ducerea treburilor statului de 
către oamenii muncii și în in
teresul oamenilor muncii, a 
democrației economice prin par
ticiparea maselor de oameni ai 
muncii. în dubla lor calitate, la 
conducerea economiei în unită
țile productive și pe ansamblul 
țării, că șl a democrației sociale 
prin participarea efectivă, ne-

mijlocită a cetățenilor la rezol
varea treburilor obștești, toate 
acestea contribuie în mod evi
dent la întărirea și vitalizarea 
democrației noastre socialiste.

Critica și autocritica — 
instrumente ale progre
sului material și social

In Raportul prezentat Ia Con
ferința Națională a P.C.R. din 
decembrie 1967, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia :
„Exprimînd dezvoltarea conti
nuă a democrației socialiste,
perfecționarea relațiilor socia
liste de producție, intensifica
rea participării oamenilor mun
cii la dezbaterea și rezolvarea 
problemelor legate de bunul 
mers al vieții economice, în 
întreprinderi va juca un rol tot 
mai activ adunarea generală a 
salariaților". Această apreciere 
deosebită s-a confirmat în mod 
strălucit în practica industrială. 
Prin conținutul și modalitățile 
concrete de lucru, prin aplica
rea riguroasă a principiilor de 
funcționare, adunările generale 
ale salariaților au marcat un 
stadiu calitativ superior al par
ticipării oamenilor muncii la 
organizarea și conducerea pro
ducției, la elaborarea măsurilor 
pentru înfăptuirea prevederilor 
planului de stat, înlăturarea ne
ajunsurilor care mai apar în ac
tivitatea productivă, economică 
și financiară, la exercitarea con
trolului și afirmarea inițiativei

r

„Noi“, nr. 5
A văzut lumina tiparului 

nr. 5 al revistei „Noi", publi
cație de cultură a liceului 
din Lupeni. Cu un sumar bo
gat. din care nu lipsesc poe
ziile, proza, traducerile, cro
nica literară, carnetul științi
fic etc., revista se menține 
și de această dată la nivelul 
ridicat cunoscut din celelalte 
numere.

rr Pe ulița satului

socialist

al 
via-

uni- 
de 

eco- 
care

creatoare a muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor și econo
miștilor, a tuturor cadrelor din 
întreprinderi și organizații e- 
conomice — în condițiile creș
terii rolului de mobilizator, 
organizator și conducător 
organizațiilor de partid în 
ța noastră economică.

Nu există, în acest sens, 
tate industrială, agricolă, 
proiectare și cercetare — 
nomică, în general — în
adunarea generală a salariați- 
lor, a reprezentanților acesto
ra să nu se manifeste, tot mai 
puternic, ca for suprem al con
ducerii treburilor activității 
productive. Procesul afirmării 
lor este organic legat — în pa
ralel — de dezvoltarea susținu
tă a economiei noastre naționa
le, a întregii noastre orînduiri 
socialiste. In acest sens, de ma
re însemnătate este instaurarea 
în toate unitățile economice a 
unui climat sănătos de stimu
lare a criticii și autocriticii 
constructive a maselor, împotri
va neajunsurilor din viața eco
nomică. Critica și autocritica 
constituie, în viața adunărilor 
generale ale salariaților, un pu
ternic instrument, o puternică 
pîrghie a progresului, care aju
tă la adoptarea hotărîrilor celor 
mai juste, la îndreptarea măsu
rilor greșite, la intervenția ener
gică pentru înfăptuirea preve
derilor planului, a sarcinilor

Petre NICOLAE

(Continuare în pag. a 3-a)

Se redeschide 
baia din Iscroni
O veste bună pentru locui

torii din Iscroni. S-au terminat 
lucrările de reparații ale băii 
sătești. Zilele acestea, baia ur
mează să fie redată in folo- 
ință.

Spectacol 
de estradă

In ziua de 4 aprilie, la clu
bul din Lonea, a avut loc 
spectacolul muzical „Pe ulița 
satului". Și-au dat concursul 
cîntăreții Marta Pop Bucur, 
Elvira Berchesan, Iosif Rus 
și alți doinitori componenți

ai ansamblului folcloric „Mio
rița" din Cluj. Momentele 
vesele au fost susținute de 
actorul Ion Fărăianu de la 
Teatrul Național din frumo
sul oraș de pe malurile So
meșului.

(Continuare în pag. a

Ion MARGINEANU 
Laurențiu DUȚA

(Continuare în pag. a 4-a)
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Vizita ministrului corner- 
exterior al României la 

Teheran 
Comunicat
Ecuador : Un „Cuartela- 

zo" eșuat

A2 AG sport
JIUL — LA PRIMA VICTORIE ÎN RETUR 
Știința Petroșani a învins comod pe Steagul 
roșu Plenița
„Cupa semicentenarului" la handbal mas
culin
A fost reluat campionatul diviziei B de 
baschet
Rezultate din campionatul județean de fotbal 
Sportivi din Petroșani în competiții școlare 
la Hunedoara

Lucrările 
Congresului 
al XXIV-lea 
al P.C.U.S.

©

Teatrul satiric-muzical ,.C. 
Tănase" prezintă vineri, 9 a- 
prilie, la ora 17 și la ora 20, 
estrada concurs „Se caută o 
vedetă", de Aurel Felea și 
Sădi Rudeanu. Iși dau con
cursul Horia Căciulescu, Mar
gareta Pîslaru, Vasile Toma- 
zian, Trio Caban ș.a., precum 
și formația instrumentală Sa
voy.

OPINII 
DESPRE
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nerale a Sindicatelor — înalt 
forum al reprezentanților oa
menilor muncii din țara noas
tră. Acest Congres a făcut bi
lanțul activității desfășurate de 
organizațiile sindicale în ulti
mii cinci ani. Evidențiind ac
tivitatea rodnică a sindicatelor, 
Congresul a analizat tu exi
gență, în jspirit critic și auto
critic activitatea desfășurată 
pină în prezent, stabilind în 
același timp rolul și locul sin
dicatelor în etapa actuală de 
dezvoltare a țării, sarcinile ce 
le revin pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea al Partidului Co
munist Român, pentru constru
irea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria 
noastră.

Congresul U.G.S.R. a relevat 
uriașa activitate creatoare des
fășurată sub conducerea Parti
dului Comunist Român, de e- 
roica noastră clasă muncitoare, 
de masele largi de oameni ai 
muncii în care se află încorpo
rată și contribuția adusă de 
mineri, de toți cei ce muncesc 
in Valea Jiului la construcția 
economică și social-culturală, în 
munca de conducere a treburi
lor obștești. Acest Congres, ca 
și alte manifestări de acest gen 
și-a desfășurat lucrările în spi
ritul unei largi democrații 
muncitorești generată de acți
unea înnoitoare inițiată și pro
movată de partid, pentru con
tinua perfecționare a vieții 
economice și- social-politice. 
Atît în ședințele plenare, cît și 
în comisiile pe probleme, dez
baterile au fost caracterizate 
de o înaltă ținută politică, com
bativitate, inițiativă și respon
sabilitate, ceea ce demonstrea
ză creșterea maturității politice 
și competenței clasei muncitoa
re.

Aceste dezbateri reprezintă o 
manifestare grăitoare a demo
crației socialiste, o expresie a

participării largi a oamenilor 
muncii la conducerea vieții C- 
conomice, sociale și politice in 
Republica Socialistă România. 
Congresul, exprimînd gindurile 
delegaților și invitaților, alo 
tuturor celor pe care aceștia 
i-au reprezentat, a adresat — 
prin zecile de prezențe la înal
ta sa tribună, cuvinte calde, de 
sinceră mulțumire față de Co
mitetul Central al P.C.R. și fa
ță de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru grija manifestată față 
de activitatea sindicatelor, pen
tru îndrumările deosebit do 
prețioase date cu privire la lo
cul, rolul și atribuțiile sindica
lelor in societatea noastră so
cialistă. Așa cum a rezultat 
din concluziile dezbaterilor. 
Congresul U.G.S.R. — care a 
demonstrat coeziunea și unita
tea națiunii noastre socialiste 
— a constituit in același timp 
o puternică manifestare a uni
tății de granit a între
gului nostru popor în jurul 
Partidului Comunist Român, a 
Comitetului său Central in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sindicatele din România, toți 
oamenii muncii din țara noas
tră văd în Partidul Comunist 
Român centrul vital al vieții 
întregului popor, văd în prin
cipiul fundamental al condu
cerii politice de către partid a 
sindicatelor chezășia îndeplini
rii cu succes a sarcinilor mari 
și de răspundere ce le revin.

La tribuna acestui inalt fo
rum obștesc s-a făcut auzit și 
glasul minerilor Văii Jiului, ho- 
tărirea lor de a munci cu per
severență și devotament pentru 
a aplica în viața și activitatea 
organizațiilor sindicale suflul 
înnoitor recomandat de partid 
pentru creșterea aportului sin
dicatelor la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului

(Continuare in pag. a 3-a)

PRELEGEREA UNIVERSITARA
Prelegerea este una dintre 

cele mai importante componen
te ale procesului de învățămînt 
superior. Profesorul se strădu
iește să transmită de la cate
dră nu numai ce el a învățat 
de la maeștrii săi, ci și tot ceea 
ce el însuși sau contemporanii 
săi au adus în domeniul res
pectiv de specialitate. Această 
dăruire a profesorului con
stituie, după mine, unul dintre 
factorii cei mai importanți ai 
unei prelegeri eficace, memora
bile.

Nu pot să concep că mai 
există cadre didactice care să 
stea la catedră și să predea un 
curs prin citire. O astfel de 
metodă este un nonsens, o ab
surditate didactică. Studentul 
nu poate învăța de la un astfel 
de dascăl decît modalitatea de 
a nu ști tu însuți ceea ce a- 
poi pretinzi să știe altul. 
Dacă stăpînești materia o poți 
expune liber pe baza unui plan 
necesar, ca să nu te pierzi în 
paranteze neesențiale (care con
sumă timpul și încurcă înțele
gerea noțiunilor). Intrarea în 
acest fel de paranteze este un 
pericol al prelegerii, din care 
unii profesori nu mai știu apei 
cum să iasă...

Menirea prelegerii este să re
prezinte, pe cit se poale, o 
treaptă mai înaltă a cursului 
tipărit, să-l aducă la zi, să-1 
actualizeze cu cercetările origi
nale de sinteză ale catedrei 
respective, să stimuleze intere
sul studenților pentru o biblio
grafie mai vastă. Prelegerea a- 
re drept scop să încadreze su
biectul ei în ansamblul mate
riei. Și cred că e bine ca anu
mite capitole ale materiei, mai

Conf. dr. ing.
Ilie CONSTANTINES CU 

prorector I.M.P.

ales acelea în care profesorul 
are contribuții personale, să fie 
mai pe larg expuse decît sînt 
ele în cursul tipărit. Unii colegi 
nu țin cont de această latură 
a transmiterii de cunoștințe și 
consideră că a vorbi despre lu
crările proprii este o lipsă de 
modestie...

Cred că prelegerea este pen
tru profesor un mijloc — poate 
cel mai sigur — de a se veri
fica pe el însuși, de a impulsio
na investigarea științifică a ti
nerilor pe drumul minunat al 
cunoașterii. Prelegerea profeso
rului prin erudiție și noutate, 
prin generalizare — determină 
în munca individuală a tînăru- 
lui neobosita activitate de stu
diu, de filtrare și discernere a 
cunoștințelor transmise, de în
tregire a, acestora prin efortul 
personal. Plăcerea de a învăța 
este o calitate care se poate 
transmite și rămîne în viața 
omului ca o podoabă a tinereții 
veșnice. Chiar în cazul studie
rii instrucției programate, rolul 
profesorului nu se va diminua. 
Lui îi va reveni sarcina de a 
programa, de a îndruma și lu
crările studentului, de a-1 foi- 
ma ca specialist cu înaltă cali
ficare, cu o configurație morală 
înaltă. In multe țâri se caută 
și se experimentează forme noi 
de muncă cu studenții, de spo
rire a eficienței lecției aca
demice prin stimularea carac
terului ei activ. De exemplu, 
lecția se organizează în așa fel

îneît să ofere, pe parcursul el, 
prilejul pentru intervenția acti
vă a studentului. Sau se reco
mandă studenților o anumită 
bibliografie pe care ei o cerce
tează prin studiul individual 
organizat și metodic (după o 
tehnică științifică), iar la anu
mite intervale, după un pro
gram dinainte stabilit, profe
sorul se fntîlnește cu studen
ții, nu cu prea mul ți o dată 
(2—3), și angajează discuții ca
re să le permită tinerilor să-și 
verifice cunoștințele dobîndite, 
metodele de lucru (inclusiv de 
cercetare) pe care le-au folosit) 
etc. Pe baza acestui text și al 
altui material bibliografic, stu-l 
denții dezbat în ora următoa
re de curs, sub conducerea pro
fesorului, prelegerea care urma 
să fie ținută...

Desigur, în invățămîntul nos' 
tru superior nu s-a făcut totul, 
mai sint o serie de neajunsuri 
care trebuie înlăturate. Astfel, 
unele lipsuri existente în des
fășurarea procesului instructiv^ 
educativ din facultăți, cum ao 
fi lipsa de profunzime și de 
spirit creator a unor cursuri, 
insuficienta legătură cu cerin
țele majore ale societății noas
tre, ne îndeamnă să milităm 
cu mai multă hotărire pentru 
realizarea unui autentic și e- 
ficient climat universitar, a u- 
nor relații pedagogice interne-, 
iate pe știința contemporană, 
Pe exigență, încredere și pre
țuire reciprocă.

Un bun pedagog, specialist,- 
nu trebuie să se transforme 
intr-un difuzor de opinii reci, 
indiferente, fără relief și culoa-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Primul meci, prima înrrmgere
Duminică s-a reluat campio

natul diviziei B la baschet mas
culin. Formația Știința Petro
șani a jucat în deplasare, în
tâlnind la Mediaș echipa locală 
Știința.

începutul partidei este echi
librat, ambele echipe reușind 
să înscrie același număr de 
puncte. In min. 9 rezultatul era 
de 12—12. Exploatând numeroa
sele greșeli tehnice ale oas
peților, localnicii insistă mai 
mult și se detașează în în
vingători. Ei manifestă o mai 
bună precizie în aruncările la

coș de la distanță și semidis- 
tanță, contraatacă mai subtil și 
mai periculos și astfel termină 
partida învingători cu scorul de 
73—61. Echipa Știința s-a com
portat nesatisfăcător în această 
primă etapă, singurul care a co
respuns fiind Dorin Ilea, dar cu 
o singură floarț... De la gazde 
s-au remarcat Barna, Șerban 
și Schuller. Au arbitrat foarte 
bine R. Siniion și D, Oprea.

Etapa viitoare : Știinta Petro
șani — Crișul Oradea.

Competiții școlareFOTBAL, DIVIZIA A
„U“ Craiova 1-0 Minutul 75 : Pilcă 

in poartă. De la 
Hitlan, Deselnicu,

e înfrinf, Ion Constantin trimite balonul 
stingă la dreapta: Strîmbeanu, Libardi. 
Cotormani, Niculescu, Pilcă (căzut) și 

Ion Constantin.

„i; y !• a

în a-

imbucurător. In primul rînd 
pentru că iubitorii fotbalului 
din Valea Jiului — extrem de 
afectați după înfrîngerea Jiului 
de acum două săptămîni, de 
Rapid — au uitat supărarea și 
duminică au venit din nou, în 
număr foarte mare, la stad.on. 
Roate i-a chemat și trad-ția 
meciurilor dintre petroșăneni 
§i craioveni, poate i-a chemat 
și Vremea admirabilă, dar pre
cis că pe toți i-a chemat mai 
intâi fotbalul. Această aderen
ță tot mai pronunțată a spec
tatorilor la echipa Jiul trebuie 
înțeleasă de jucători ca un as
cendent moral demn dc consi
derație. căruia ei trebuie să-i 
răspundă prin evoluții de cu- 
ăitate. prin victorii. îmbucu
rător pentru victoria Jiului, 
atît timp așteptată, atît de 
prețioasă, dar și atît de mun
cită Îmbucurător pentru j )cnl 
bun iferil duminică de ambele 
combatante pe stadionul din 
Peîioșani.

Zvonurile care circulau 
mica meciului, alimentate
de știrea din ziarul Sportul” 
care anunța că oltenii vor evo
lua fără Oblemenco, Nicules- 
cu, Mincă și probabil Țarălun- 
gă au fost infirmate pe terenul 
dc luptă. Oblemenco și Nicu- 
Jescu au jucat 90 de minute — 
și destul dc bine, iar in an
samblu! său partida a fost deo
sebit dc dîrză, spectaculoasă 
și nu lipsită de emoții pentru 
ambele formații. Jocul a fost 
deschis oricărui 
stat sub semnul 
(’mp de 75 de minute. Avînd 
\Crenu) suspendat pe două 
clape, universitarii craioveni 
nu-și puteau îngădui să piardă. 
Ei uu făcut totul pentru un 
rezultat onorabil și n-a lipsit 
mult să plece la Craiova cu wn 
punct. Dar puțin a lipsit și 
pentru ca Jiul să învingă cu 
3—0. Spunînd aceasta, mă gîr.- 
desc la excelenta ocazie a Iui 
Cotormani, din min. 86 cînd, 
aflat singur cu Pilcă. a ezi
tat să șuteze de la cinci metri 
de acesta și la acel balon tri
mis cu capul în bară de Tonca 
în min. 51,

Dar să vedem ce a fost pină 
la victoria Jiului — acel minut 
75 al lui Ion Constantin. Am 
început notarea din minutul 
2 cînd blondul atacant petro- 
șănean a șutat puternic și Bît- 
!an a scos miraculos, cu capul, 
de lingă bară. Era un prim 
semn că -Jiul nu va scăpa vic
toria. Dar cît de greu avea s-o 
obțină !... Notabil, în prima re
priză, ar mai fi șutul năpras
nic din min. 13. al lui Libardi, 
cînd mingea a fost reținută cu 
dificultate de Pilcă și marea 
ocazie ratată de Peronescu în 
min. 42. trăgînd alături 
poartă de la numai 6 metr' de 
aceasta. In primele 45 de mi
nute oaspeții au șutat doar de 
două ori în direcția porții lui 
Stan : o dată peste, în min. 14, 
prin Neagu, și o dată pe lingă, 
în min. 16, prin Bălan. Jiuiiș- 

trimis și ei balonul o

rezultat și a 
incertitudinii

de

dată pe lingă poartă, prin Li
bardi, dintr-o lovitură liberă și 
o dată peste poartă, prin Pero
nescu. Raport de cornere i 
4—4, dar o vizibilă dominare 
teritorială a gazdelor care au 
pus la grea încercare apărarea 
adversă, unde Deselnicu a fost 
imbatabil, iar Niculescu și 
Bîtlan — atenți, prompți in 
intervenții. Să mai notăm că 
în min. 37, lui Georgescu i-a 
recidivat o întindere mai veche 
și locul lui a fost luat de 
Ștoker.

Repriza a doua este mai în- 
dîrjită, mai pasionantă, părțile 
sînt mai nervoase, oblîgîndu-1 
pe arbitru să le arate de trei 
ori cartonașul galben. Fiecare 
echipă forțează victoria, 
min. 
mintită care 
cu bara lui 
te 10 minute, 
insistent, Ion Constantin 
tează o bună ocazie trimițînd 
peste poartă de la numai 10 
metri. Este rîndul lui Neagu 
să dea emoții tribunelor, dar 
Georgevici și Stan lămuresc în 
ultimă instanță situația. In 
continuare se consumă cîteva 
secvențe reprobabile : Ștoker 
îl pălmuiește pe Oblemenco, 
motiv pentru a lua cunoștință 
de cartonașul galben, este apoi 
avertizat Bălan pentru un 
fault intenționat; Sandu zboară 
peste Ivan pe care-1 aduce la 
orizontală cu gazonul; Nicules
cu intervine periculos la o 
minge, luînd și el contact cu 
solul umed, în timp ce Libardi, 
șutează din nou pe lingă poar
tă. tot dintr-o lovitură liberă, 
iar Oblemenco îl întrebuințea
ză serios pe Stan cu un șut- 
bombă de la 25 metri de poar
ta acestuia. Raportul de cor
nere se păstrează egal, 5—5, 
Oblemenco nu-și poate struni 
nervii, fiind obligat să pri
vească și el culoarea galbenă 
a cartonașului avertizor și me
ciul curge vijelios de la o 
poartă la alta. A doua schim
bare în echipa Jiul — Cotor
mani în locul lui Naidin 
singura acțiune reușită a 
Peronescu (ca în zilele 
bune), un șut cu adresă al lui 
Ion Constantin și golul cade. 
Este min. 75 ! Jiul — „U" Cra
iova 1—0. In tribune explodea
ză petarde, numeroasa galerie 
olteană amuțește, în timp ce 
un grup de suporteri cer Jiului 
majorarea scorului. Elevii lui 
Ion Bălănescu sînt aproape de 
al doilea gol în min. 77, dar 
Ion Constantin este oprit prin 
fault, dintr-o splendidă cursă 
solitară, la marginea careului 
de 16 metri. Și această lovitură 
liberă rămîne fără rezultat. In 
min. 80 și 83 Ion Constantin 
ratează de aproape alte două 
ocazii de gol, iar în min. 86 
Cotormani le pune vîrf la toa
te, dînd cu piciorul de la 5 
metri unui gol sigur. O singură 
remarcă la echipa adversă i 
în min. 80, Niță i-a locul lui 
Neagu, dar orologiul oltenilor 
se oprește neputincios la 0—1 
pentru ei.

forțează
61 se consumă faza 

a 
Tonca.

mereu

In 
a- 

culminat 
Pes- 
mai

lui 
'ui

Jiul a jucat, evident, 
bine decît adversara sa și 
vins. A învins pe merit, însă 
numai la limită. Echipierii Jiu
lui joacă în forță, nu suficient 
de gîndit și de organizat, gre
șesc multe pase, ratează extrem 
de mult din situații favorabile, 
caută prea mult poziția ideală 
de șut. Extremele evoluează 
încă slab, astfel că jocul se a- 
glomerează pe centru și sub
tilul Ion Constantin se află 
prins mereu în cleștele apără
rilor adverse. Libardi ‘ ”
mult dar nu mai are simțul 
orientării și al finalizării pe 
care i le-am apreciat de atâtea 
ori. Sandu — util, dar prea 
dur ; Urmeș bun, tehnic, atent, 
cu un dezvoltat simț al anti
cipației însă insuficient înțeles 
și ajutat de colegii mai în 
vîrstă. In sfîrșit, apărarea și-a 
făcut datoria deși are unele 
goluri pe unde înaintași insis- 
tenți pot pătrunde relativ ușor.

Și oaspeții au jucat bine. 
Apărarea, mai ales, a fost în
totdeauna la post, Deselnicu 
— foarte bun, Strîmbeanu și 
Ivan neobosiți la mijlocul te
renului, în timp ce atacul a 
contat mai mult pe Oblemenco 
și Bălan.

Să apreciem cum se cuvine 
victoria Jiului dar să le cerem 
băieților noștri mai multă lu
ciditate în joc, mai mult calm 
și hctărîre în fazele de finali
zare, dar și în cele dc contra
carare a atacurilor adverse, o 
mai mare colaborare între com
partimente, un mai pronunțat 
spirit de echipă. La capitolul 
evidențieri : Ion Constantin,
Urmeș, Popescu, Georgevici, 
Sandu (minus faulturile), Oble
menco, Deselnicu, Strîmbeanu, 
Niculescu. /X arbitrat foarte 
bine o brigadă din București 
avîndu-1 la centru pe Constan
tin Petrea. Au jucat forma
țiile : JIUL: Stan — Popescu, 
Georgevici, Georgescu (Ștoker 
min. 37), Tonca — Urmeș, 
Sandu — Peronescu, Ion Con
stantin, Libardi, Naidin (Co
tormani min. 68). „U* CRAIO
VA : Pilcă — Niculescu, Desel
nicu, Bîtlan, Velea — Strim- 
beanu, Ivan — Martinovici, 
Bălan, Oblemenco, Neagu (Niță 
min. 80).

La tineret rezerve Jiul — 
„U“ Craiova 0—0.

Hunedoara a găzduit dumini
că etapa județeană a concursu
lui de șah al elevilor și „Cupa 
speranțelor" la tenis de masă. 
Au participat elevi și eleve din 
licee și școli profesionale re- 
prezentînd municipiile Deva, 
Hunedoara. Petroșani și locali
tățile Brad, Certej, Hațeg, Ilia, 
Geoagiu, Orăștie și Simeria.

Reprezentanții municipiului 
Petroșani au avut o comportare 
bună, cucerind două titluri de 
campioni județeni. Eleva Ga
briela Safcenco de la Liceul teo
retic Petroșani a ocupat pri
mul loc in cadrul concursului

de șah, iar cuplu) Viorel Șiling 
— Gheorghe Bora de la Grupul 
școlar minier Lupeni a cîști- 
gat titlul în cadrul .,Cupei spe
ranțelor” la tenis de masă. Un 
onorabil loc HI a obținut și 
elevul Constanlin Zup de la Li
ceul industrial minier Petroșani, 
la șah. Același loc — III — 
l-a ocupat eleva Victoria Bojin 
de la Liceul Vulcan, la te
nis de masă. Cuplul de fete 
Georgeta Mețiu — Elena Trifoi, 
lot de la Liceu) Vulcan s-a si
tuat pe locul II în cadrul „Cu
pei speranțelor”.

lacob 1 .VI LING
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Pe terenul de handbal de 
linia clădirea fostului liceu 
teoretic din Petroșani s au 
desfășurat simbălă și dumi
nică întrecerile competiției 
handbalistice dolută cu ,.1'upa 
semi enteriarului", organizată 
de 'ătre C.S.U. Știința Pelro- 
șan:. Au participat formațiile 
de divizi i B, C-S.M. Reșița și 
Timișul Lugoj, Știința și 
Școala sportivă Petroșani. 
Meciurile iu fost în general 
frumoase, de o bună factură 
tehni ă și s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : .Știința
— Școala sportivă 29—13; Ti
mișul — C.S.M. Reșița 14 — 15; 
Știința — Timișul 12— 14; 
C.S.M. Reșița — Școala spor
tivă 34—14; Școala sportivă
— Timișul 17—13; Știința — 
C.S.M Reșița 12—11. De re
marcat succesul nesperat al 
elevilor antrenați de profe
soara Mariana Ghiță asupra 
divizionarei B. Timișul Lugoj.

In urma acestor rezultate, 
clasamentul arată astfel :

I. C.S.M. Reșița — 4 punc
te; 2. Știința — 4 puncte; 
3—4. Timișul și Școala spor
tivă — cite 2 puncte. Trofeul' 
pus în joc a revenit formației 
din Reșița care a acumulat» 
un golaveraj mai bun decît 
echipa studenților din Petro
șani. Știința Petroșani a pres
tat jocuri bune, dovedind că 
dorește cu orice preț să se 
comporte onorabil la apropia
tul baraj pentru promovarea 
în divizia B. Pînă atunci însă 
mai sînt necesare unele re
tușuri care să-i asigure rcu-

• ★ •

De la
campionatul 
mondial

Dumitru GHEONEA

Rezultate 
tehnice

„U“ Cluj — Politehnica 
Dinamo 
C.F.R.

Progresul 
Timișoara — 

Steagul roșu 
- C.F.R. Cluj 
Argeș —

S. C. Bacău 
Rapid — Steaua 
Petrolul — U.T.A. 
Jiul — „U* Craiova

Farul 
F. C.

2—0
1—2

04-0
2-i-O

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

Clasamentul
1. Rapid 

Dinamo 
U.T.A. 
Petrolul 
Farul 
Steaua 
Steagul

8. Politehnica
9. „U" Craiova

2.
3.
4.
5.
6.
7. ro.șu

10. F. C. Argeș
11. „U“ Cluj
12. S. C. Bacău
13. Jiul
14. C.F.R. Cluj
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

AGENDA CAMPIONATULUI JUDEȚEAN
Preparatorul Petrila — 
Constructorul Lupetii 3-1

de tenis
de masă

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

6
7
8

6
5
4

7
5
4
4 7
6
3

1
3
4
2

7
9

10
11
10
10
13

21—11
32—16
28—18
23—20
29— 28
25—21
14—14
30— 26
16—16
26—27
19—20

17—24
23—34
16—23
11—30

25
24
23
22
22
21
21
20
20
18
17
17
15
15
14
10

I
!
{Știința a clștigat in prima repriza
I
6

DIVIZIA C

Intîlnirea dintre cele două e- 
chipe. disputată pe terenul din 
Petrila, a plăcut publicului spec
tator atît pentru dîrzenia cu 
care s-a jucat cit și prin spi
ritul de disciplină în care s-au 
încadrat cele două formații. Din 
primele minute, gazdele impun 
un ritm viu jocului, reușind să 
se apropie în repetate rînduri 
de poarta adversă prin acțiuni 
bine lucrate, spectaculoase, mai 
ales prin cele două extreme: 
Șereanu și Velea. In min. 25, 
Șereanu ia o acțiune pe cont 
propriu, pătrunde prin dribling 
în careul advers și șutează pe 
jos de la 14 metri, înscriind 
primul gol al partidei. Gazdele 
joacă din ce în ce mai bine, 
se instalează aproape complet 
în jumătatea de teren a oaspe- 
ților și în min. 30 Mielea ridică 
scorul la 2—0. Cu un minut 
înainte de încheierea primei re
prize, la o învălmășeală în ca
reul de 16 metri al oaspeților, 
Magda reușește să șuteze spre 
poartă, mingea ricoșează din-

tr-un adversar și intră în pla
să : 3—0 pentru Preparatorul 
Petrila.

In repriza secundă aspectul 
jocului se schimbă. Avînd vîn- 
tul de partea lor, oaspeții reu
șesc să lege mai bine jocul, ma- 
sîndu-și adversarul în propriul 
careu. Ei reușesc să înscrie și 
un gol prin Beudean, care fruc
tifică o lovitură de colț bine 
executată, dar și dirijată de 
vînt spre plasa porții lui Ma
ior. Cu rezultatul de 3—1 a luat 
sfîrșit o partidă frumoasă, di
namică. învingătorii au utilizat 
următoarea formație : Maior — 
Anghelina, Lăscăian, Leșiu, Hai
duc — Cricovan, Horvath — 
Șereanu, Magda, Mielea, Velea. 
A arbitrat foarte bine o bri
gadă din Hunedoara, avîndu-1 
la centru pe M. lîațiu.

La juniori : Preparatorul — 
Constructorul 6—4.

Etapa viitoare : Constructorul 
Hunedoara — Preparatorul Pe
trila.

u-

I. CIUR II

Minerul Aninoasa Minerul Vulcan 2-1

CALEA VICTORIEI

După cum începuse meciul 
dintre Știința Petroșani și 
Steagul roșu Plenița, se părea 
că studenții își vor rotunji sub
stanțial golaverajul. Ei domină 
din primul minut, obțin
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...o jost lungă, îndepărtată. Foarte lungă, foarte greu 
de găsit. Cindva, Jiul nu trebuia să aștepte, cu sufletul la 
gură, acceleratul ultimului sfert de oră, pentru a reuși să 
străpungă o apărare. Chiar dacă aceasta se remarca prin- 
tr-un joc in excelență distructiv. Cindva, Jiul, deși poate 
nu avea o înaintare mai tăioasă, mai laborioasă ca cea de 
azi, avea... spatele acoperit, sigur și decis. Acum... Acum, 
75 de minute i-au trebuit... luminii să ajungă pe obrajii 
roșii, chiuuiți de efort, ai lui Ion Constantin, Sandu. Li
bardi și-ai celorlalți. Tocmai cînd ne gindeam, pierduți, după 
.bomba" idolului Craiovei, care l-a .întins" serios pe Stan, că 
„nulul" nu este chiar atît de insignifiant. A venit insă 
Cotormani cu „SALVAREA", i-a pus O pasă, ca o tavă cu 
mei la botul calului, lui Ion Constantin și... inimile noas
tre, cu dimensiuni de purici tineri, s-au umflat parcă cu o 
țeavă marr: victoria devenea certă. Am .săltat" un loc. 
Am făcut (oare, doar pină duminică ?) un schimb de locuri 
cu C.F.R.-ul clujean. Am scăpat pentru o perioadă (cit va 
fi de scurtă ?) de umbra fierbinte, din spate, a Progre
sului. Situația rămine la fel de încurcată dar, să 
noașlem, moralul Jiului e altul.

In afara rezultatelor de la Ploiești (unde U.T.A. 
reamintit că lupta pentru titlu nu se dă doar intre cele 
două bucureștene), Timișoara (așteptam victoria C.F.R.- 
iștilor) și, oarecum, București, unde Progresul nu ținea in 
nici un caz să infirme surpriza de la Brașov — peste tot, 
scoruri si victorii previzibile.

trei 
cornere consecutive și în min. 
7 cade primul gol. Știr il des
chide în adîncime pe Făgaș, 
acesta aleargă irezistibil, ajun
ge singur cu portarul advers în 
față și înscrie. Peste numai 3 
minute, același Făgaș „lucrea
ză* o minge pe stânga, cen
trează în careu și Tismănaru 
urcă scorul la 2—0 pentru Ști- 

iia. Studenții domină in con
tinuare, dar oaspeții se apără 
din ce în ce mai organizat. In 
minutul 23 ei trimit primul .șut 
spre poarta adversă dar pe 
lingă aceasta. De acum încep 
să se găsească mai bine, obțin 
două cornere și în min. 
Marcovici scapă singur 
poarta lui Berindei, însă Botoș 
îl plachează la 25 metri de 
poartă. Lovitura liberă este 
executată excelent de Șarpe și 
deviată în corner de un apără
tor localnic. După 10 minute, 
extrema dreaptă Diaconu se 
află singur cu mingea dar în 
loc să mai facă cîțiva pași și 
să înscrie se pripește și ratea
ză. In timpul acestei reveniri 
a oaspeților, studenții înscriu 
al treilea gol. Făgaș pornește 
din nou în trombă pe stânga, 
cenb-ează .și Ștefan marchează 
din apropiere. Este minutul 40. 
Știința putep conduce cu cel

nici 
mult.

30, 
spre

puțin 5—0 dacă Marcu nu juca 
fără vlagă, lent, dezorientat.

La reluare, în linia de îna
intare a gazdelor intră Rotea 
în locul lui Marcu, dar 
acesta nu reușește prea
El abuzează de dantelării ușoa
re — ușor destrămate de a pă
ru re a oaspeților. La mijlocul 
terenului, Știr (mai apoi Bî- 
tea) și Tismănaru muncesc 
mult, Bălăneanu se străduiește 
și el dar este prea mic pentru o 
apărare așa de mare (de înaltă, 
vreau să zic), Rotea nu găsește 
drumul ce] mai scurt spre 
poarta adversă, iar Făgaș nu 
mai insistă, părînd mulțumit 
cu scorul de 3—0.

In asemenea condiții, oaspe
ții ies la atac însă au grijă să 
lase 6—7 
Marcovici 
nență cu 
este ajutat sporadic de Cioba- 
nu și Diaconii, însă Tudor nu 
le lasă nici o speranță. Lovi
turi de colț de o parte și de 
alta, joc aglomerat la mijlocul 
terenului, un șut-bombă în 
bară al lui Ștefan, în min. 71, 
o mare ocazie irosită de Bălă
neanu în min. 85 și scorul ră- 
mîne neschimbat pînă 
nai. Raport de cornere i 
pentru gazde.

Evident, Știința a fost 
vioară partenerei sale de în
trecere sub toate aspectele. 
Jucătorii săi au combinat fru
mos, au dovedit apreciabile 
calități tehnice, o bună pregă-

oameni in apărare, 
se bale în perma- 
apărătorii Științei,

supe-

tire fizică, dar s-au mulțumit 
cu puțin atunci cînd puteau rea
liza mai mult. Echipierii Știin
ței, de o valoare ridicată, sînt 
capabili de rezultate mai bune 
pe care le așteptăm în conti
nuare de la ei. Ne-au dovedit 
de nenumărate ori acest lucru.

In meciul de duminică am 
apreciat jocul bun al întregii 
echipe Știința în prima repriză, 
am subliniat pe parcursul ce
lor 90 de minute ale partidei 
evoluția superioară a lui Știr, 
Tudor, Tismănaru. Jucătorii de 
la Steagul roșu Plenița alcătu
iesc o echipă modestă dar ro
bustă, au două individualități 
percutante — Marcovici și Dia
conii, un bun șuteur — mijlo
cașul Șarpe, doi apărători sobri 
și atenți — Pundichi și Mari
an. De menționat că întâlnirea 
s-a desfășurat pe terenul Jiul
— bun —, pe o vreme exce
lentă și a fost urmărită de un 
număr mare de spectatori. A 
arbitrat bine Victor Buicuiescu 
din Caracal. Au evoluat forma
țiile : ȘTIINȚA : Berindei — 
Botoș, Zăvălaș, Tudor, Dobres- 
cu — Tismănaru, Știr (Bîtea 
min. 75) — Bălăneanu, Marcu 
(Rotea min. 46), Ștefan, Făgaș. 
STEAGUL ROȘU i Mihăilescu
— Nicolae, Petrișor, Pundichi, 
Marian — Șarpe, Bichea — 
Diaconu, Ciobanu, Marcovici, 
Manca.

Chiar din primele minute de 
joc, spectatorii prezenți la în
tâlnirea dintre Minerul Aninoa
sa și Minerul Vulcan și-au pu
tut da seama că în echipa lor 
favorită ceva s-a schimbat în 
bine. Grupul de suporteri a 
prins viață, încurajîndu-și pre- 
ferații cu : Hai Aninoasa! Hai 
Minerul ! După o perioadă de 
intensă dominare, localnicii în
scriu primul gol. Broască exe
cută o lovitură liberă de la a- 
proximativ 20 de metri de poar
ta adversă și Șine înscrie cu 
efect.

In repriza secundă, jocul este 
în continuare la discreția ani- 
nosenilor, care-și măresc avan
tajul în min. 51 prin Herlea 
II. Atacurile gazdelor sînt tot 
mai insistente, toate mingile se 
rostogolesc spre poarta lui Ma
nea, dar acesta apără foarte 
bine, salvîndu-și echipa de la 
cîteva goluri sigure. Cît îl pri
vește pe portarul aninosenilor 
— veteranul Gram — acesta 
nu prea a avut probleme, vul
cănenii neîntrebuințîndu-1 a-

proape de loc. Dar mulțumin- 
du-se prea din vreme cu victo
ria, gazdele cedează treptat ini
țiativa, vulcănenii profită de 
scăderea ritmului acestora și 
reduc din handicap în min. 35 
prin Nicolae Maioș. In ultimele 
minute, localnicii insistă, vor să 
majoreze scorul, joacă din ce 
în ce mai bine, dar tabela de 
marcaj nu se mai modifică pî
nă în final. Aninosenii au ju
cat bine, mult mai bine decît 
în alte meciuri, și au obținut 
o victorie meritată. S-au remar
cat în mod deosebit Herlea I, 
Tomuș, Furnea șj. Olteanu. Oas
peții au evoluat nervos, dezo
rientat, îneît nu puteau realiza 
mai mult. De la ei o compor
tare mai bună au avut-o por
tarul Manea, Stăncioiu și Fe- 
renezi.

La juniori : Minerul Aninoa
sa — Minerul Vulcan 1—4.

Etapa viitoare : Dacia Orăștie 
— Minerul Aninoasa.

NAGOYA 5 (Agerpres). —< 
Luni la Nagoya au fost atribui
te primele medalii în pro
bele individuale din cadrul 
actualei ediții a campionatelor 
mondiale de tenis de masă. Du-; 
pă ce în semifinalele probei de 
dublu mixt, Maria Alexandru 
(România) și Anton Stipancici 
(Iugoslavia) au învins cu 3—0 
pe soții Berhard și Diana 
Schoeler (R. F. a Germaniei), 
în finală, ei au întîlnit pere
chea Lin Hui-cin, Cian Sin-lin 
(R. P. Chineză), care se cali
ficase cu 3—1 în dauna cuplu
lui japonez Tokuyasu Nishii, 
Mieko Fukuno. La capătul
nei partide spectaculoase. Lin 
Kui-cin, Cian Sin-lin au repur
tat victoria cu scorul de 3—1 
(21—19, 15—21, 21—16, 21—18) 
intrînd în posesia titlului mon
dial și a medaliilor de aur. 
Fără îndoială. în această probă 
o comportare remarcabilă au a- 
vut Maria Alexandru și Anton 
Stipancici care au cucerit me
daliile de argint. Comentatorul 
agenției internaționale de presă 
,.Reuter* remarcă în cronica sa 
următoarele: Maria Alexandru 
și Anton Stipancici au demon
strat frumoase calități de-a lun
gul acestei probe obținînd o, 
serie de rezultate valoroase 
printre care și o victorie în fața 
cuplului Hasegawa — Konno 
din Japonia, care a deținut pî
nă acum titlu) mondial".

Tot luni au început și pro
bele de simplu (masculin și 
feminin). In competiția femi
nină, Maria Alexandru a eli
minat-o cu 3—0 (21—9. 22—20, 
21—18) pe Ciun Hyun-Suk (Co
reea de sud). Cunoscuta jucă
toare engleză 
tigat cu 3—1
21—11, 21—16) în fața celei de-a 
doua jucătoare românce, Eleo
nora Mihalca. In turul următor 
Maria Alexandru o va întâlni 
pe japoneza Sakaktubara.

Mathews a cîș- 
(10—21, 21—11,

R. VALEDI

G. DINU

REZULTATELE CONCURSU- 1
1LUI PRONOSPORT Nr. 14

DIN 4 APRILIE 1971 1
1. Dinamo — Progresul 2 1
2. Petrolul — U.T. Arad X 1
3. Farul — C.F.R. Cluj 1 1
4. „U“ Cluj — 1

Politehnica Iași 1 1
5. Jiul — „U" Craiova 1 1
6. F. C. Argeș — 1

Sport Club 1 1
7. C.F.R. Timișoara — 1

Steagul roșu X 1
8. Cagliari — Roma 2
9. Catania — Bologna X 1

10. Fiorentina—Sampdoria X 1
11. Verona — Milan 2 1
12. Lazio — Foggia 1 1
13. Napoli — Torino 1 1

1

BUDAPESTA 5 (Agerpres). 
— Turneu) internațional fe
minin de handbal de la Bu
dapesta a luat sfîrșit cu vic
toria echipei maghiare Spar- 
takus. care. în meciul deci
siv, a întrecut cu scorul de 
10—9 (5—5) selecționata R.S.S. 
Lituaniene.

Faza de zonă a școlilor
9

profesionale
Timp de 3 zile — 31 mar

tie, 1—2 aprilie — tere
nul din Petrila a găzduit 
etapa de zonă a școlilor pro
fesionale comerciale la fot
bal, în cadru) căreia s-au în
trecut 4 echipe reprezentând 
școlile profesionale comerciale 
din Cluj, Arad, Craiova și 
Petroșani.

lată rezultatele înregistra
te : Arad — Craiova 2—2; 
Cluj — Petroșani 3—0; Cluj 
— Craiova 3—1; Arad — Pe
troșani 6—0;_ Craiova — Pe
troșani 7—0; Arad — Cluj 
2—I. Cea mai bună compor
tare au avut-o elevii din A-

comerciale
rad, care au .erminat tur
neul neînvinși, ucupînd pri
mul loc. cu 5 puncte. Pe lo
cul II s-a situat echipa Școlii 
comerciale din Cluj, cu 4 
puncte, iar pe locul 111 — 
echipa similară din Crai »va. 
cu 3 puncte. Partieipînd pen
tru prima oară la u aseme
nea competiție, eu o echipă 
alcătuită ad-hue. elevii Școlii 
comerciale Petroșani nu au 
putut face altceva decît să 
tragă învățăminte pentru ca 
la viitoarea confruntare să 
se prezinte mai bine.

Staicu BALO1
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traducerea unor

>r de ou

S.U.A., Olanda, 
coedita lucrările 
știință din țara

în- 
po- 
cul-

(ualitalo muzicală, In 
program : Lucrări 
rale in cinstea se 
tenorului P.C.R. 
români nes ti

Valențe și priorități

I ,r-v formalitate. Fiindcă mai 
I
ticii și autocriticii devine o 
practică a recunoașterii greșe
lilor. pentru că unii să continue 
— apoi — să acționeze tot la 
fel. cu metode și procedee gre
șite. învechite. Organizațiile de 
partid trebuie să curme o atare 
Mtuație, să încurajeze critica 
și autocritica pentru a determi- 
ra ca rezultatele acestora să 
se simtă efectiv în îmbunătăți
rea activității economice. Criti
ca constructivă, autocritica 
sinceră, realistă și deschisă — 
îndreptate asupra fenomenelor 
negative — nu subminează au
toritatea adunărilor generale ale 
►akiriaților . dimpotrivă. ele 
devin condiții, garanții ale 
mersului înainte, ale perfecțio
nării continue a conducerii și 
organizării producției, a adînci- 
i >i democrației noastre econo
mice. Dezvoltarea criticii și au
tocriticii — pe fundalul afir
mării și consolidării inițiativei 
oamenilor muncii, fructificării 
înțelepciunii colective — nu arc 
nimic comun cu spiritul anar
hic, eu ignorarea atribuțiilor 
fiecărui salariat în angrenajul 
complex al unei întreprinderi, 
cu nesocotirea dispozițiilor co
mitetelor de direcție, ale con- 
riliilor de administrație. O par
te componentă indisolubilă a 
democrației economice este toc
mai creșterea spiritului de răs
pundere civică. întărirea con
științei tutui ir de a-și face da
toria, de a-și consacra forțele, 
capacitatea, competența intere
se or generale ale întreprinde
rii productive, ale întregii so- 
< ietăți.

de

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

directorului 
următorul

.ANA LUGOJANA“ 
LA PETROȘANI

și în 
de ad- 
angaja 
econo-

sare, spre a se evita astfel 
de situații*.

MOLOZUL
A FOST RIDICAT

afișarea iui. 
fi citit de toț1 
și am solicitat 
măsurile nece-

pentru a- 
ne trimite 

i legătură 
o- 
în

patriotică

O forță care pe

acționează activ

PRELEGEREA UNIVERSITARA
(Urmare din pag- 1)

MICA
PUBLICITATE

a

ca 
ia 
să

de omenie a 
trăsături bo- 
după chipul 
ținutul Mara-

nr. 29

Conducerea 
cadru 

muncă de

colectivă, 
fertil pentru o 

conținut, 
eficientă

Măsurile iuate de Congresul 
al IN-lea al P.C.R.. de Con
ferința Națională a partidului 
nu stimulat puternic — în că
di u> procesului adîncirii demo- 
ii a' ei economice — și princi
piul conducerii colective a ac
tivității producției materiale. 
„Partidul nostru — arăta tova
rășul Nicolae Ccaușescu — por
nește de la concepția că socia
lismul trebuie sâ fie societatea 
telor mai largi drepturi și li- 
be-făți democratice ale mase
lor muncitoare, societatea valo
rificării plenare a înțelepciunii 
și energiei colective a poporu- 

, lu: a asigurării unor posibilități 
nelimitate de afirmare a per- 
sonalitâții umane". De aici, deo
sebitul interes al partidului dc

Apărui în STEAGUL ROȘU 
nr. 6 651 din 21 martie a. c., 
articolul cu titlul de mai sus 
analiza diferite aspecte ale 
spectacolului prezentat în 

publicului petroșă- 
de către ansamblul

fața
nean
Operei de Stat din Timișoara. 
Apreciindu-se elementeie bu
ne aie spectacolului, artico
lul scotea în evidență și u- 
ne e insuficiente care au de
terminat ca el să nu se ri
dice la nivelul artistic dorit.

Referindu-se la articol, 
conducerea Operei ne trimite, 
sub semnătura 
Nicolae Boboc.
răspuns :

_Vă mulțumim 
mobilitatea de a 
articolul apărut în 
cu spectacolul nostru cu 
pereta ..Ana Lugojana* 
orașul Petroșani.

Am dispus 
spre a putea 
cei interesați

ji grupurilor
— consiliile de ad- 

!. In întreprinderile 
rolul principal în 
și permanentizarea 
științifice a produc- 

muncii, valorificarea 
re

indicațiile partidului în 
direcție, în întreprin- 

institute au fost create 
comitetele dc direcție, iar la ni
velul centralelor 
industriale 
ministrație 
economice, 
înviorarea 
organizării 
ției și a J 
înțelepciunii specialiștilor 
vine comitetelor de direcție 
organe colective de analiză și 
decizie — din care fac parte 
reprezentanți ai tuturor catego
riilor de salariați, ai organiza
țiilor de partid, tineret și sin
dicat. Majoritatea comitetelor 
de direcție, prin munca și ac
tivitatea lor, confirmă justețea 
creării lor. In locul așa-zisei 
conduceri unice, unipersonale, 
de către un om care, oricît ar 
fi el de priceput, nu poate să 
soluționeze judicios, de unul 
singur, problemele complexe ale 
producției, partidul și statul au 
introdus principiul muncii și 
conducerii colective, al orga
nelor de conducere deliberative, 
care analizează și hotărăsc a- 
supra dezvoltării unităților eco
nomice și sociale, asupra între
gii activități din țara noastră. 
Și se poate spune în mod cert, 
că acest principiu — al condu
cerii colective în toate domenii
le și sectoarele — se afirmă tot 
mai puternic ca un principiu 
valoros, asigurînd rezolvarea 
în tot mai bune condiții a pro
blemelor dezvoltării noastre e- 
conomice și sociale. Cuvîntul 
reprezentanților oamenilor mun
cii în comitetul de direcție cîn- 
tărește greu; ei stăpînesc tot 
mai bine problemele procesului 
de producție, ale tehnicii avan
sate, iar prezența lor în con
ducerea colectivă a întreprinde
rilor nu este o chestiune for
mală. Prezența reprezentanților 
salariaților în comitetul de di
recție este. într-adevâr, prezența 
reprezentanților proprietarilor și 
producătorilor bunurilor mate
riale in activitatea economică, 
preocupați ca aceasta să mear
gă cît mai bine, ca întregul co
lectiv să se poată bucura din 
plin de rezultatele creșterii pro
ducției, să le resimtă în viața 
lor, în ridicarea bunăstării în
tregului popor.

La fel de plenar și convingă
tor se afirmă și consiliile de 
administrație ale centralelor și 
grupurilor industriale în pro- 
cesul dezvoltării conducerii co
lective — cadrul fertil pentru 
o muncă de conținut, rodnică. 
Crearea lor a marcat, prin re
zultatele concrete obținute, pro
movarea largă a principiului 
muncii și conducerii colective,

Articolul intitulat ,.Mește
rii au plecat dar... molozul 
a rămas* publicat în ziarul 
nostru din 25 februarie a.c. 
relata despre molozul rămas, 
încă din toamna lui 1970, pe 
străzile Vasile Lupu și Matei 
Basarab din Petroșani, în ur
ma lucrărilor de reparație 
executate de către I.G.L.

Răspunzîndu-ne la articol, 
conducerea I.G.L. Petroșani 
ne informează că, în urma 
măsurilor luate, molozul a 
fost ridicat de pe cele două 
străzi.

N.R. In schimb pe strada 
Arădanilor, tot din Petro
șani, mari cantități de mo
loz stau neridicate de mai 
bine de două luni, dînd r.n 
aspect neplăcut străzii și în- 
greunînd circulația. De ce nu 
ridică I.G.L. la terminarea 
lucrărilor și molozul rezultat? 
Dorește oare ca totdeauna 

să-i amintească in

ane de conducere au trecut la 
una organizare a producției 

unităților componente ale cen
tralelor și grupurilor industriale, 
la îmbunătățirea activității de 
cercetare științifică și a rezul
tatelor acesteio, la folosirea mai 
bună a cadrelor de specialiști. 
Desigur, ele mai au încă multe 
de făcut pentru coordonarea 
cît mai rațională a activității 
industriale — în complexitatea 
lor — din grupuri și centrale, 
mai ales în domeniul cooperării, 
comerțului exterior, al planifi
cării și aprovizionării tehnico- 
materialc, pentru a realiza e- 
fectiv, nemijlocit apropierea
conducerii de producție, de pro
blemele ei și ale oamenilor
muncii. In lumina indicațiilor 
conducerii de partid și de stat, 
ale tovarășului Nicolae Ceauses
cu, cuprinse în cuvîntarea la 
Consfătuirea de lucru a condu
cătorilor centralelor industriale 
și ai celorlalte unități cu statut 
de centrală, consiliile de ad
ministrație au de soluționat o 
multitudine de probleme. Se 
cere, în aceasta, tact și spirit 
analitic, dezvoltarea conducerii 
colective, valorificarea înțelep
ciunii specialiștilor și atunci, in 
mod sigur, soluțiile adoptate vor 
fi eficiente, în interesul general 
al economiei naționale.

Consiliile de administrație nu 
trebuie să impună o soluție sau 
alta, fără a cunoaște realita
tea, posibilitățile și cerințele, 
perspectiva și interesele econo
miei naționale. întrebările ur
mătoare trebuie să capete, în 
acest sens, un răspuns precis i 
pot oare consiliile de adminis
trație să ia decizii, dacă nu cu
nosc ce pot produce unitățile 
componente și pentru cine, în 
ce sortimente, cile și cum, la 
ce nivel calitativ ? Pot oare con
siliile de administrație să nu 
prevadă și să nu cunoască pre
cis sursele de aprovizionare teh- 
nico-materială, 
sorti men tației producției ? 
oare consiliile 
să neglijeze 
terindustrială, 
numărul 
cesâri 
numărul 
iectare, 
producție? Care consiliu 
ministrație s-ar putea 
să conducă activitatea 
mică, fără să cunoască proble
mele de bază prezentate ? Aces
te întrebări, puse recent la 
consfătuirea amintită, sînt de 
natură să orienteze activitatea 
consiliilor de administrație, să 
le facă mai utile, mai eficiente, 
mai competente — ca organe 
ale muncii și conducerii colecti
ve, cu mari răspunderi față de 
soarta producției și intereselor 
economiei naționale.

corespunzător 
' ’ ’ ~ Pot

de administrație 
cooperarea in

să neglijeze 
muncitori ne- 

realizării planului, 
de ingineri la pro- 
în centrale

Zilele trecute l-am întilnit 
la preparația cărbunelui din 
Petrila pe Ioan Orza, maistru 
la sectorul prelucrare al sec
ției brichetaj.

Deși atunci îl vedeam pen
tru prima oară, impresia ca
re m-a stăpînit de Ia începu
tul întîlnirii a fost aceea pe 
care ți-o produce prezența în 
preajmă-ți a unui prieten a- 
propiat. Desigur mă aflam 
sub influența momentului do
minat de zîmbetul cald și 
privirea plină 
bărbatului cu 
tărîte, dăltuite 
oamenilor din 
mureșului, de acolo de unde 
a pornit în urmă cu 15 ani 
„descălecînd* în această Vale 
a Jiului pe care a găsit-o 
frumoasă și plină de viață. 
Copil de țărani harnici și 
muncitori, loan Orza s-a de
prins de mic cu munca și 
greutățile vieții. Dar tocmai 
acestea l-au determinat să 
persevereze pe drumul spre 
împlinirea năzuințelor. A ur
mat școala profesională me
talurgică din Sighet pe care 
a absolvit-o în anul 1956. Re
partizat la Reșița, tînărul loan 
Orza muncește cu sîi'guință 
și pasiune fiind mereu stă
pînit de dorința de a cunoaș-

re sau să rămînă la postura de 
simplu interpret al acestora. El 
este dator, dacă aderă la ele 
să o facă din convingere și mo
tivație adîncă, iar dacă le in
firmă să se sprijine pe argu
mente temeinice, pe criterii o- 
biective, fiind — se înțelege — 
exponentul celor mai înalte o- 
pinii științifice, filtrate cu dis- 
cernămint personal. Ideile pro
pagate printr-o angajare mo
rală, de atitudine, sînt, de alt
fel, și cele mai convingătoare. 
Ele stîrnesc interesul, pasiunea 
cunoașterii, formează reale ca
lități intelectuale, stimulează 
creativitatea gîndirii. evoluția 
aptitudinilor generale și spe
ciale, fiind urmărite cu spirit 
de disciplină și participare ac
tivă de către cei tineri.

Superficialitatea, improviza
ția, diletantismul sînt, de ase
menea, incompatibile cu ținu
ta morală a unui pedagog, 
preocupat de eficiența și de 
încărcătura informațională 
cunoștințelor vehiculate. Aceste 
carențe ale stilului muncii di
dactice, ce se mai întilnesc, 
încă, în rîndul corpului nostru 
profesoral, întrețin și generea
ză fenomenul de supraîncărca-

11.00 Tcleșcoalft. Ciclul «Ic 
misiuni-consultații p 
tru examenul de admi
tere in invățămintul su
perior. Matematică: Pro
bleme de analiză mate
matică (I). Chimie : Sis
temul periodic al cle
mentelor în lumina teo
riei atomice a lui Bbhr.

18,00 Deschiderea emisiunii 
Ateneu — emisiune d<

PETROȘAN]
brie : Mihai Vite
1 si II (5 —11 aprilie): Ho-

te cit mai multe probleme 
tehnice și de producție. După 
un an de zile, vine în Valea 
Jiului și se angajează ca lă
cătuș la preparația Petrila. 
Frămîntat și aici de neas’.îm- 
j5ărul minții, se înscrie la

școala tehnică de maiștri din 
Lupeni. La absolvire este nu
mit maistru de funicular ia 
halda de pe Maleia, apoi, la 
începutul anului 1970, mai 
stru la sectorul prelucrare de 
la secția de brichetaj. Schim
barea locului de muncă 
un capriciu al omului, 

re și irosire a timpului și, a 
deseori, de malformare a calită
ților spirituale ale studenților. 
Înlăturarea consecințelor im
plică, se înțelege, corectarea a- 
cestui stil defectuos, precum și 
renunțarea la acele cunoștințe 
lipsite de semnificație informa
țională, la detalii și explicații 
de prisos, perimate, care consti
tuie un lest didacticist de ma
re nocivitate. Soluția preconi
zată, în sensul abordării la 
cursuri a celor mai importante 
probleme pentru’ orientarea și 
aprofundarea pregătirii profe
sionale a studenților se impune 
cu necesitate obiectivă.

De asemenea, seminariile — 
ea și alte activități ce solicită 
inițiativa, participarea creatoa
re a studenților — bine orga
nizate, conduse cu tact și com
petență, de preferință chiar de 
cadrele de predare, în orice 
caz de cadre cu multă pricepe
re și experiență, ar putea contri
bui din plin la însușirea te
meinică și la legarea cunoștin
țelor de v iață, și nu mai puțin, 
la formarea simțului receptivi
tății față de nou, la cultivarea 
spiritului de exigență, discipli
nă conștientă, precum și a u- 
nei atitudini adecvate față de 
muncă, efort, dificultate — ca- 

reflector. 
Publicitate.
1 001 de seri
Emisiune pentru cei 
mici.
Telejurnalul dc scară. 
50 de ani. in 50 dc c- 
vocări: Anul 1913.
Scară de teatru : „Alibi 
pentru eternitate’*. Sce
nariu dc televiziune dc 
Dan Tărchilă.
Saltă hora bucuriei. 
Carnet cinematografic. 
Reportaj TV. „De aici, 
încep răspunderile".
Telejurnalul de noapte. 
Ritmuri moderne.

publica : Ad o prieteni (5—7 
iprllie): ONEA Mine
rul : Vrăjitorul (5—7 a: i. (■): 
VULCAN : Noul locatar C— 
7 aprilie): LUPENI - Cul
tural; Cîntecele mării (5—7 
aprilie) ; Muncitoresc : Tatăl 
meu căpitanul (6—7 aprilie) : 
IîARBATENI:
(6—7 aprilie).

cunoașterea valoni lui prole- 
sionale, căci tînărul loan Orza 
a produs de la început e im
presie foarte bună, iar rezul
tatele muncii sale și fie co
lectivului pe care-1 coordonea
ză sînt meritorii.

Sectorul său are cele mai 
bune rezultate, oamen.i sînt 
disciplinați, aici nu există ab
sențe nemotivate sau îniîrzi- 
eri. De aceea și planul ar.ual 
pe 1970 a fost îndeplinit cu 

ă de zile înainte de ter- 
dîndu-se peste prevede

litâți de primă importanță in 
pregătirea fiecărui tînăr pentru 
viață și profesie.

Intelectul și fizionomia mo
rală a tineretului pot fi înrîu- 
rite, cu efecte decisive, mai a- 
les prin exemplul personal. A-i 
educa pe studenți înseamnă a 
participa la viața și frăinintă- 
rile lor. a-i sfătui și îndruma 
cu bănăvoință și tact, a Ie cu
noaște bucuriile și eșecurile, a 
le cultiva cu orice prilej în
crederea in viață, în oameni, 
in forțele proprii, in triumful 
adevărului, a Ie dezvălui pers
pectivele și utilitatea socială a 
profesiunii alese.

Rolul cadrului didactic mi se 
pare hotărîtor în ceea ce pri
vește familiarizarea studentu
lui cu o disciplinizare a lectu
rii, cu tehnica organizării lec
turilor esențiale. In fața imen
sului flux de informații și date, 
a dorinței de a cuprinde totul, 
deodată, tinerii sînt deseori 
tentați să evite sursele și stu
diile de primă mină, recurgînd 
la compendii și la lucrări cu 
caracter general. In învățămîn- 
tul superior trebuie combătută 
orice încercare de însușiră a 
culturii doar pe bază de rezu
mate și manuale. Numai lectu
ra izvoarelor și a studiilor pro-

Ultimii ani au consemnat în domeniul lite
raturii științifice > intensă activitate edito
rială, urmare a dezvoltării impetuoase u ști
inței și tehnicii, a cerințelor sporite de ma
terial informațional în tonte sectoarele de ac
tivitate.

Edificator in aceasta privință este, înainte 
de toate, numărul marc de lucrări care au 
văzut lumina tiparului în cele două prestigi
oase edituri bucureștene — Editura Acade
mici și Editura Științifică, principalele uni
tăți specializate din țară. Astfel, in Editura 
Academiei au apărut. în ultimii cinci ani, 
peste 2 100 titluri de cărți și reviste. într-un 
tiraj total dc circa 3 500 000 exemplare, iar 
în Editura Științifică au văzut lumina tipa
rului 770 titluri, intr-un tiraj de aproape 
12 000 000 exemplare.

Cele două edituri și-au îndreptat atenția, 
cu precădere, în direcția publicării unor tra
tate și colecții dc importanță națională, a 
unor monografii și sinteze, ediții ale operelor 
clasicilor, precum și a numeroase studii care 
reflectă contribuțiile originale ale savanților 
români la elucidarea unor probleme ale 
cunoașterii contemporane. Semnalăm, 
tre acestea, lucrări ca : „Istoria 
porului român'. „Introducere în istoria 
turii românești”. ..Istoria literaturii române", 
lucrări din domeniul științelor sociale : „Po- 
mologia", ..Flora' și „Fauna" Republicii So
cialiste România, studii teoretice de organi
zare și conducere a economiei, de planifica
re, din domeniul statului și dreptului și al
tele. O atenție deosebită se acordă publicării 
lucrărilor care sintetizează cercetările origi
nale din domeniul fizicii nucleare, ciberneti
cii și informaticii, biochimie!, mecanica soli-

dclor, chimia fizică, medicină, 
cum și a colecțiilor „Biblioteca dc soc 
„Tineretul șl lumea dc mîine", „Iști 
civilizație", „Biblioteca economică-, „Sinteze 
sociologice*, ..Psyche* și „Logos" și altele. 
In acest an, pe agenda de lucru a editurilor 
figurează un impresionant număr de volume 
dedicate aniversării a 50 de ani de la în
ființarea Partidului Comuni-' Român, ele 
redind momente de seamă din istoria par
tidului comunist și a mișcării revoluționare 
din țara noastră

Pentru valoarea științifică și modul de tra
tare a problemelor, cartea de știință româ
nească se bucură in prezent de un bineme
ritat prestigiu internațional, reflectat de alt
fel în solicitările unor edituri din R. D. Ger
mană. R. F. a Germaniei, 
Franța și din alte țări de a 
unor cunoscuți oameni de 
noastră.

Un loc aparte ii ocupă 
lucrări de largă circulație internațională. Ele 
pun la dispoziția cititorului român cele mai 
recente cuceriri ale științei și tehnicii mon
diale.

Paralel cu rolul de popularizare și infor
mare a specialiștilor, cartea de știință româ
nească este expusă la numeroase tîrguri și 
expoziții internaționale. Astfel, în 1970 Edi
tura Academiei a fost prezentă la 26 aseme
nea manifestări, iar Editura Științifică a ex
pus cărți în R. D. Germană, Franța, U.R.S.S. 
și în alte țări. Cu acest prilej, publicațiile 
românești au întrunii aprecierile favorabile 
ale specialiștilor atît pentru valoarea lor 
științifică, cît și pentru realizarea lor grafică.

Constantin PAVEL

Acțiune

la E. M

In cursul zilei de 2 aprilie 
un grup de uteciști, angajați 
ai Exploatării miniere Dîlja, 
a participat la o acțiune de 
înfrumusețare și reamenajare 
a incintei minei, precum și 
a împrejurimilor. Au fost a- 
menajate ronduri de flori, 
drumurile de acces au fost 
curățate, iar malul Jiului r 
fost degajat de gunoaiele ca
re zăceau acolo de mai mult 
timp. In acest fel, sub di
recta îndrumare a serviciu
lui administrativ, cartea de 
vizită a exploatării a primit 
o nouă față, jntegrîndu-se în 
efortul general de înfrumuse
țare a municipiului.

rile inițiale 12 100 tone 
brichete.

Sub atenta lui supraveghe
re au crescut și s-au format 
oameni cu care sectorul de 
prelucrare se mîndrește i A- 
urel Ceauș, șef de echipă. 
Viorel Marincescu, mecanic la 
tambură, Adam Cepoi, meca
nic de presă, Vasile Varga tu, 
descărcător de smoală s.a. ca
re înțeleg profesiunea ca 
o adevărată pasiune.

„N-am admis niciodată 
cineva să se sustragă de 
obligațiile de serviciu sau 
trateze munca cu indiferen
ță și neseriozitate — spunea 
loan Orza cu - siguranță în 
vorbele sale. Am făcut acest 
luciu pentru ca fiecare mun
citor din sector să simtă răs
punderea ce apasă pe umerii 
noștri. Așa m-ain deprins și 
cred că e bine să procedez și 
în viitor la fel. Specificul mun
cii și mediul în care lucrăm 
nu permit nici un fel de aba
teri de la disciplina muncii".

II ascult cu atenție și in
teres și deslușesc cu destulă 
ușurință una din forțele care 
acționează activ in complexul 
proces de înnobilare a cărbu
nelui din preparație: identi
ficarea omului cu munca.

Cornel HOGMAN

priu-zise prezintă problemele viu, 
in concretul lor, și doar ele o- 
feră posibilitatea operării unor 
sinteze ample, putința de a 
simți lucrările dinăuntrul lor, 
în realitatea lor specifică.

Aș vrea să menționez că vi
nele dintre cursurile aflate în 
folosința studenților nu mai 
sînt actuale, fiind depășite din 
punct de vedere al concepție, 
iar altele sînt excesiv de în
cărcate cu date perisabile. Pen
tru ca un curs tipărit să aibă 
o valabilitate mai mare in timp, 
este necesar ca el să reflecte 
tezele, principiile de bază, e- 
rien țările mai importante d’n 
disciplina respectivă. Aceasta ar 
constitui o premisă a unei con
cepții moderne de predare.

V1ND casă trei 
bucătărie, baie, ani 
mară de alimente, 
grădină cu pomi.

Str. Traian Vuia 
Petrila 11.

0 DEFINIRE LIMPEDE
A OBIECTIVELOR

DE MUNCA Șl LUPTA
ALE ORGANIZAȚIILOR

SINDICALE
(Urmare din pag. 1)

și stalului nostru. Și pină în 
prezent, sindicatele din bazinul 
nostru carbonifer și-au adus n- 
portul substanțial la realizări’»? 
obținute în perioada cincinalului 
recent încheia!. întreprinzi iul in 
acest scop numeroase și varia
te acțiuni. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, sintlica 
tele au organizat consfătuiri, 
schimburi de experiență, dezba
teri cu minerii pe problemele 
îmbunătățirii calității cărbune
lui, creșterii productivității mun
cii, întăririi ordinei și disci
plinei, sporirii vitezelor de a- 
vansare în abataje, la lucră
rile miniere de deschideri și 
pregătiri, extinderii metodelor 
moderne de susținere și pe 
probleme de protecție a muncii. 
Ele și-au adus o contribuție și 
în ceea ce privește îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor și ale 
celorlalte categorii de salariați 
din Valea Jiului.

In lumina documentelor Con
gresului este necesar însă ca și 
sindicatele din municipiul nos
tru, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să 
acționeze cu mai multă inițiati
vă și răspundere pentru a atra
ge pe toți salariații să parti
cipe și mai activ la soluționa
rea tuturor problemelor privind 
activitatea economică și socia
lă din întreprinderi. In cadrul 
exploatărilor miniere, spre 
exemplu, există încă multe bri
găzi și echipe sub plan. ceea 
ce influențează negativ atit re
alizarea sarcinilor de produc
ție cît și bugetele a numeroase 
familii. Sindicatele trebuie să 
pretindă conducerilor tehnico- 
administrative la toate nivelele 
să organizeze in așa fel muma 
și să asigure aprovizionarea 
tehnico-materială incit în cel 
mai scurt timp să nu mai 
existe nici o brigadă sub plan. 
La exploatările miniere, pe șan
tierele de construcții, in par
chetele forestiere, în unitățile 
din transporturi ele au obliga
ția sâ desfășoare o asemenea 
activitate incit să asigure utili
zarea cit mai rațională a teh
nicii din dotare și a timpului 
de lucru, ridicarea permanen
tă a calificării tuturor salaria- 
ților in vederea obținerii unei 
inalte productivități a muncii, 
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RĂSPUNDEM CITITORILOR
ȘTEFAN A. PETRESCU. URICANI. Angajați! cure 

îndeplinesc condițiile pentru obținerea unei pensii și sînt

■■
nu . . „ _____  ___  ___ _ .
lipsiți de mijloace proprii de existență au drept la ajutor 
social dacă sînt în vîrsta de 62 de ani și au o vechime 
de cel puțin 5 ani efectiv lucrați.

Pentru reconstituirea vechimii în muncă cu martori, 
adresați-vă Comitetului sindicalului al E. M. Uricani.

VASILE DOANDEȘ, LUPENI. Cererea dv. este în 
evidența Consiliului popular al orașului Lupeni urmînd a fi 
soluționată pe măsura posibilităților ce se vor crea în cursul 
acestui an.

O- ȘTEFAN ȘUSTAC, PETRILA. Consiliul popular 
orașului Petrila. constatînd justețea celor arătate de dv. 
reclamația adresată redacției, a luat măsurile necesare 
sensul mutării garajului la care vă referiți.

9' E. A. VULCAN. Vă facem cunoscut că nu avi 
dreptul la prelungirea concediului de maternitate de 112 zile 
și nici la reducerea programului de lucru întrucît, așa cum 
ne arătați, alăptarea noilor născuți se face pe cale artificia
lă.

• FRANCISC \UBER, PETROȘANI. Cele sesizate de 
dv. sînt, în parte, adevărate și se află in atenția redacției.

■

■
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creșterea eficienței întregii ac
tivități economice și pe această 
bază a ciștigurilor salariaților.

Așa cum a precizat în cuvîn
tarea rostită la Congresul sin
dicatelor, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ueaușeseu, sindicatele, ținind 
scama de faptul că tot ce se 
creează in societatea noastră es
te destinat omului, satisfacerii 
nevoilor sale. împlinirii per
sonalității lui - au datoria de 
a acorda cea mai mare aten
ție problemelor sociale, de (ia
ță și de muncă ale salariaților, 
realizării politicii partidului și > 
stalului in acest domeniu. Și 
sindicatele din municipiul nos
tru au un cuvint greu de spus 
în înfăptuirea principiilor sa
larizării socialiste, in realizarea 
tuturor prevederilor legislației 
muncii, in ameliorarea conti
nuă a condițiilor de muncă, 
ușurarea, pe baza mecanizării, 
a eforturilor fizice, înfăptui
rea prevederilor legate de secu
ritatea muncii, preîntîmpinerea 
îmbolnăvirilor profesionale, îm
bunătățirea condițiilor de lo
cuit. aprovizionarea și deservi
rea populației.

Sarcini deosebite revin sin
dicatelor noastre în dezvoltarea 
construcției socialiste. In Valea 
Jiului sindicatele dețin întrea
ga bază materială culturală din 
întreprinderi și instituții, dispun 
de toate condițiile pentru a 
organiza o activitate educativă 
vie, atractivă și eficientă Ele 
au datoria să folosească rațio
nal și din plin această bază ca 
oamenii muncii, îndeosebi tine
retul, să-și petreacă timpul li
ber în condițiile cele mai hune 
și intr-un mod cît mai «olo- 
sitor din punct de vedere edu
cativ.

Chezășia înfăptuirii cu suc
ces a sarcinilor ce revin sindi
catelor noastre in toate locuri
le de activitate stă în condu
cerea și îndrumarea lor de că
tre partid. Și de-acum înainte 
— mai mult chiar decit pină 
in prezent — organizațiile de 
partid din municipiu sînt da
toare să îndrume și să ajute 
sindicatele - fără a le substitui 
sau a încălca democrația sin
dicală — să-și îndeplinească 
exemplar atribuțiile, să ridice 
pe o treaptă superioară ce
lui general al activității lor.

<
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Lucrările Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S. I//ZIM INTERNAȚIONALA

S. Podi 
la Pal:

XXIV-lea
al P.C.U.S., sub președinția

i Politic, seci•etar al
C.C. al P.C.U.S., — în !jedin-
ta de dlimineață, și a lui P. E.
Șelest, membru al Bii•oului
Politic al C.C. al P.C.U.S,
prim-ocretar al C.C. al P.C.
din Uciraina, - în ședin ța de
după-amiază.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor pe marginea ra
poartelor de activitate al C.C. 
al P.C.U.S. și al Comisiei Cen
trale dc revizie, F. A. Tabeev. 
prim-secretar al Comitetului 
regional al P.C.U.S. din Repu
blica Autonoma Tătară, a ară
tat că în cel de-al optulea 
cincinal producția acestei re
publici autonome a sporit cu 
59 la sulă, iar productivitatea 
muncii — cu 37 la sută. Ra
mura principală a economiei 
o reprezintă extracția de pe
trol, care a crescut de 1.5 ori. 
Anul trecut, din subsolul Tă- 
Xariei au fost extrase nu mai 
.puțin de o sută de milioane de 
'Jtone țiței. In continuare, vor
bitorul a relevat diversificarea 
industriei republicii, apariția 
petrochimiei, începerea con
strucției uzinei de autocami
oane grele de pe Kama, cea 
mai importantă întreprindere 

Ide acest gen din U.R.U.S., ca- 
Ve urmează să intre în funcți- 
>unc in 1974.
I L. S. Kulicenko, prim-secrc- 
jtar al Comitetului regional 

^Volgograd al P.C.U.S., s-a o- 
tprit, în cuvîntul său, asupra îm
bunătățirii activității și ridică-

ză ale partidului, promovării de 
cadre de conducere din rîndu-

de ridicare a producției dc ce
reale în bazinul Volgăi.

In Donbas au fost construite 
în ultimii cinci ani peste 300 
dc întreprinderi industriale — 
a subliniat V. I. Degtiariov, 
prim-sccretar al Comitetului 
regional Donețk al P.C.U.S. In 
prezent, regiunea du peste 17 
la sulă din producția de căr
buni a țării. In anii cincinalului 
trecut, Donbasul a dat peste 
plan 14,5 milioane tone de căr
bune.

O imagine elocventă a dez
voltării regiunii Primoric a 
schițat, dc la tribuna congre
sului, V. P. Lomakin, prim- 
sccretar al Comitetului regional 
al P.C.U.S. El a subliniat im
portanța deosebită pe care o 
au pentru această regiune din 
Extremul Orient Sovietic, unde 
există o acută lipsă de forță 
de muncă, automatizarea și 
mecanizarea complexă a pro
ceselor de producție.

In cuvîntul său, V. V. Maț- 
kcvici. ministrul agriculturii al 
U.R.S.S., a expus principalele 
probleme actuale ale agricul
turii sovietice. Printre altele, 
vorbitorul a subliniat că pro
blema principală este aceea a 
intensificării producției pe baza 
mecanizării, folosirii largi a în
grășămintelor chimice și apli
cării celor mai noi cuceriri ale 
științei agrotehnice. El a rele
vat, de asemenea, necesitatea 
construirii unui număr cît mai 
mare de unități zootehnice și 
combinate avicole de tip in
dustrial, a abordat problema 
reutilării tehnice a agriculturii

cu noi tipuri de tractoare, cu 
o gamă largă de mașini agri
cole șl pentru zootehnie, de 
mijloace de transport și tele
comunicații.

Au mai luat cuvîntul i scri
itorul A. Ceakovskl, N. A. Po- 
nomariov, prim-sccretar al Co
mitetului raional Komsomolskii 
din Kustanai, A. P. Eștonik, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Kemerovo al P.C.U.S., și 
M. Z. Șakirov, prim-secretar al 
Comitetului regional din Bașki- 
ria al P.C.U.S.

Congresul a fost salutat de t 
Max Reimann, prim-sccretar al 
C.C. al P.C. din Germania, 
Gilberto Vieira, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Colum
bia, John Gollan, secretar ge
neral al P.C. din Marca Bri
tanic, Jesus Faria, secretar ge
neral al P.C. din Venezuela, 
Michael O’Riordan, secretar na
țional al P.C. din Irlanda, Wil
liam Kashtan, secretar general 
al P.C. din Canada, Claude 
N’Dalla, prim-secretar al C.C. 
al Partidului congolez al mun
cii (R. P. Congo), Alvaro Cun- 
hal, secretar general al P.C. 
Portughez, Haled Bagdaș, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Siria.

In încheierea dezbaterilor pe 
marginea raportului de activi
tate al C.C. a luat cuvîntul L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

Congresul a adoptat o hotă- 
rîre prin care aprobă linia po
litică și activitatea practică a 
C.C. al P.C.U.S. și o hotărîre 
prin care a aprobat raportul 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S.

Lucrările Congresului con
tinuă.

Ministrul comerțului exterior
al României

TEHERAN 5. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Po
pov ici, transmite : După vizita 
în Elveția, ministrul comerțu
lui exterior al României, Cor
nel Burtică, a sosit luni la 
Teheran, la invitația ministru
lui iranian al economiei națio
nale, Houshang Ansari. Oaspe
tele român a fost înlîmpinat 
la aeroport de I-I. Ansari, de 
cadre de conducere din Minis-

torul iranian al Economiei Na
ționale, precum și de ambasa
dorul României la Teheran, 
Pavel Silard. In timpul vizitei 
sale în capitala Iranului, mi
nistrul român va avea între
vederi cu primul ministru, 
Amir Abbas Hovcida, precum 
și cu Houshang Ansari, in le
gătură cu mijloacele de dez
voltare a relațiilor economice 
dintre cele două țări.

Vizita delegației Partidului Comunist Român

BERLIN 5 (Agerpres). — In
tr-un comunicat al serviciului 
de presă dc pe lingă președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, transmis de a- 
genția A.D.N., se reamintește 
că, la inițiativa premierului 
Willi Stoph, privind tratative
le directe între guvernul R.D.G. 
și Senatul Berlinului occiden
tal pentru normalizarea rela
țiilor reciproce, au avut loc 
mai multe întîlniri între îm
puternicitul guvernului R.D.G., 
secretarul de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, Gun
ter Kohrt, și șeful Cancelariei 
Senatului vest-berlinez, Muller, 
ca împuternicit al primarului 
guvernator al Berlinului occi
dental.

După cum a subliniat în re
petate rînduri directorul sena
torial Muller, Senatul Berlinu-

la Uzina ,.Frezer“ din Moscova
(Urmare din pag. 1)

Specialiștii sovietici aplică în 
producție cele mai noi cuce
riri ale tehnicii, de preocupă
rile privind creșterea produc
tivității muncii, organizarea 
întreprinderii, împărtășește gaz
delor din realizările și preocu
pările specialiștilor români în 
acest domeniu.

Se vizitează apoi centrul de 
calcul electronic, unde cu aju
torul mașinilor moderne se 
conduce procesul de producție, 
inclusiv aprovizionarea cu ma
terii prime, elaborarea și li
vrarea producției.

In continuare, oaspeții sint 
invitați să viziteze principale
le secții ale uzinei : de tarozi, 
de freze spirale-moduluri, de 
burghie, de scule de precizie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți membri ai delegației, 
urmăresc fluxul de producție, 
oprindu-se în dreptul mașini
lor de înaltă productivitate. 
Pe parcursul vizitei, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român se întreține cordial 
cu muncitori, printre care, cu 
Lidia Soloviova, Elena Muh- 
nina, Farina Kondrakova și al
ții. Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu se interesează de rezultate
le obținute în producție, de 
condițiile de muncă și de via
ță, de preocupările de viitor 
ale colectivelor de muncitori 
ai uzinei, adresîndu-le urarea 
'de a obține noi succese în în
făptuirea sarcinilor cincinalu
lui.

La Casa de cultură a uzinei 
a avut loc apoi un miting con

sacrat întîlnirii cu delegația 
^Partidului Comunist Român, 
feala este împodobită cu drape
le de stat ale celor două țări, 
[cu urări de bun-venit în lim- 
ibile rusă și română. întreaga 
^asistență întîmpină cu vii și 
puternice aplauze pe solii po
porului român.
i Deschizînd mitingul, Vladis
lav Voronkin, directorul uzi
nei, a adresat, în numele în
tregului colectiv, un cordial sa

lut tovarășului Nicolae Ceaușes
cu, delegației Partidului Co
munist Român. „Prin dumnea
voastră, a spus vorbitorul, do
rim să transmitem întregului 
popor român salutul nostru 
fierbinte și să-i urăm cele mai 
mari succese în construcția so
cialistă. Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul 
Comunist Român sînt legate 
prin lupta comună, dusă de 
decenii, împotriva 'imperialis
mului și fascismului, pentru i- 
dealurile clasei muncitoare. 
Pentru poporul sovietic popo
rul român este un prieten și 
un tovarăș de luptă în mărea
ța cauză a edificării orîndui- 
rii sociale noi".

După ce a exprimat, din 
partea comuniștilor, aceleași 
calde urări de salut la adresa 
delegației, a comuniștilor și în
tregului popor român, Vlad>- 
mir Budorin, secretarul Comi
tetului de partid al uzinei, a 
arătat în cuvîntul său că 
muncitorii de la „Frezer", ca și 
întregul popor sovietic se mîn- 
dresc pe bună dreptate cu rea
lizările Uniunii Sovietice din 
trecutul cincinal, subliniate în 
raportul prezentat la Congre
sul al XXIV-lea al P.C.U.S. de 
L. I. Brejnev. Referindu-se la 
succesele obținute de colectivul 
uzinei în întîmpinarea congre
sului, vorbitorul a relevat că 
în primul trimestru al acestui 
an uzina a realizat peste plan 
produse în valoare de 200 000 
ruble.

In continuare, vorbitorul a 
arătat: „Știm bine că, în pre
zent, poporul român este anga
jat în activitatea creatoare de 
îndeplinire a noului plan cin
cinal, ale cărui direcții princi
pale au fost trasate de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, care a sta
bilit că România se află în 
etapa construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și a creării unui trainic fun
dament pentru trecerea treptată 
la comunism".

Referindu-se la relațiile ro- 
mâno-sovietice, vorbitorul a 
spus: „O însemnătate deose
bită pentru întărirea alianței 
și colaborării multilaterale so- 
vieto-române are Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre U.R.S.S. și 
Republica Socialistă România, 
semnat anul trecut. Noul Tra
tat este un document de mare 
însemnătate politică; el a 
deschis noi și largi posibilități 
pentru dezvoltarea în continu
are a legăturilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și 
culturale dintre statele noas
tre".

Din partea tineretului uzinei 
a luat apoi cuvîntul Galina 
Medvedeva, secretara organiza
ției de Comsomol. După ce a 
relatat despre munca și reali
zările tineretului de la „Fre
zer" care, în cinstea Congre
sului al XXIV-lea al P.C.U.S., 
și-a îndeplinit înainte de ter
men angajamentele luate, vor
bitoarea a spus : „Știm că și 
tineretul român participă ac
tiv la construirea socialismu
lui. Comsomoliștilor noștri le 
este bine cunoscut că pe șanti
erul hidrocentralei de pe Lo
tru și de la sistemul hidroe
nergetic de la Porțile de Fier, 
la lucrările de pe șantierele 
de irigații, de înfrumusețare a 
orașelor și satelor, un mare 
rol revine tineretului român. 
Ii urăm mari succese în con
struirea socialismului".

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, a luat apoi cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mitingul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă plină de însu
flețire. Muncitorii Uzinei „Fre
zer" au făcut o caldă manifes
tare de prietenie pentru dele
gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dînd glas 
sentimentelor care animă cele 
două popoare — de a se dez
volta și întări continuu prie
tenia și colaborarea româno- 
sovietică, în interesul cauzei 
socialismului și păcii.

0 declarație 
a regelui 
Hussein

AMMAN 5 (Agerpres). — 
Regele Hussein al Iordaniei 
a răspuns în termeni ener
gici mesajului pe care i l-a 
adresat, în urma recentelor 
incidente iordaniano-palesti- 
niene, generalul Gaafar el 
Numeiri, președintele Consi
liului Comandamentului Re
voluției Sudaneze, transmite 
agenția France Presse. Suve
ranul hașemit respinge în 
răspunsul său, acuzațiile , pri
vind prezența unor „corriplo- 
tiști" în cadrul regimului 
iordanian.

Referindu-se la situația 
țării sale, Hussein a decla
rat, într-un discurs rostit în 
fața senatorilor și deputați- 
lor iordanieni întruniți la 
Palatul regal, că Iordania a 
devenit „un microcosmos în 
care se reflectă conflictele 
națiunii arabe". „Declar că 
nu putem face concesii în ce 
privește securitatea și stabi
litatea țării", a adăugat el. 
Hussein a reafirmat, cu ace
lași prilej, poziția Iordaniei 
în ce privește „retragerea Is
raelului din toate teritori
ile ocupate" și „restabilirea 
tuturor drepturilor poporului 
palestinian".

lui occidental refuză să 
cieze asupra propunerilor con
crete prezentate dc Consiliul 
de Miniștri al R.D. Germane 
cu privire la o reglementare în 
ansamblu a relațiilor, se spune 
în comunicat, care precizează 
totodată. că reprezentantul 
vest-berlinez a făcut cu prile
jul fiecărei întîlniri declarații 
potrivit cărora el nu ar fi a- 
vut împuterniciri pentru trata
tive concrete și înțelegeri prac
tice.

Din aceste motive, mențio
nează comunicatul, nici pro
punerea prezentată de Consi
liul de Miniștri al R.D. Ger
mane cu privire la o reglemen
tare a vizitelor locuitorilor 
vest-berlinezi înaintea, în 
timpul și după sărbătorile de 
Paști nu a putut fi tradusă în 
viață. Comunicatul relevă, tot
odată, că guvernul R. D. Ger
mane este gata să continue tra
tative concrete, în spirit con
structiv, asupra problemelor ri
dicate.

Agenția D.P.A. relatează că, 
exprimînd un punct de vedere 
diferit față de cel al R.D.G. 
în problema acestor tratative, 
primarul-guvernator al Berli
nului occidental, Klaus Shutz, 
a menționat, totuși, că Senatul 
vest-berlinez „este gata să a- 
jungă în orice moment la re
glementări rezonabile".

Evoluția luptelor
din Indochina

PNOM PENH 5 (Agerpres). — 
In Cambodgia, forțele popu
lare de rezistență au lansat în 
ultimele 24 dc ore o ofensivă 
de amploare asupra pozițiilor 
deținute în provincia Kom- 
pong Cham de trupele regimu
lui Lon Noi — Sirik Matak, 
anunță agenția France Presse. 
Un purtător de cuvînt al re
gimului de la Pnom Penh a 
recunoscut că forțele patriotice 
au atacat în noaptea de dumi
nică spre luni patru poziții 
situate pe malul estic al flu
viului Mekong, la numai cîți- 
va km de Kompong Cham, 
obligînd unele forțe avansate 
ale trupelor generalului Lon 
Noi să se retragă. Știrile tran-

smise dc agențiile de presă in
formează că unitățile patrioti
ce exercită o puternică presi
une asupra dispozitivului mili
tar al regimului de la Pnom 
Penii.

★
XIENG QUANG 5 (Agerpres) 

Forțele patriotice laoțiene care 
acționează în provinciile Xieng 
Quang și Savannaketh au do- 
borit în primul trimestru al a- 
cestui an 292 de avioane ame
ricane, anunță un comunicat 
difuzat de agenția de presă 
Khaosan Pathet Lao. Cele mai 
multe avioane, precizează a- 
genția, au fost distruse în pro
vincia Savannaketh. ;■

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat al 401-lea satelit știin
țific din seria „Cosmos", care 
s-a înscris pe o orbită cu a- 
pogeul de 1 009 km și perigeul 
de 811 km. Cercetările științi
fice prevăzute, menționează a- 
genția TASS, au fost îndepli
nite.

o
Incă trei persoane au fost a- 

restate în Italia, în legătură cu 
complotul organizat împotriva 
instituțiilor constituționale ale 
statului dc către grupările ex
tremiste de dreapta extraparla
mentare. Numărul celor deți
nuți pentru participare la com
plot se ridică astfel la 15. An
cheta organizată de procura
tura republicii continuă.

o
In martie 1971, numărul șo

merilor din Marea Britanie a 
ajuns la 793 000 — un record 
pentru întreaga perioadă 
belică.

post-

Cuvîniarea
Nicolae Ceaușescu

Orientul Apropiat
TEL AVIV 5 (Agerpres). — 

Intr-un discurs pronunțat dumi
nică la Congresul partidului 
Mapai, primul ministru israe- 
lian, Golda Meir, s-a declarat 
gata să discute problema redes
chiderii Canalului de Suez, dar 
a respins propunerile concrete 
prezentate în acest sens de pre
ședintele Republicii Arabe Uni
te, Anwar Sadat. Premierul 
Golda Meir a reafirmat, totoda
tă, cunoscuta poziție a guver
nului său, care refuză retrage
rea trupelor israeliene din Ga
za, Golan, Sinai și alte terito
rii arabe ocupate.

O
Vorbind în cadrul unei 

siuni televizate, senatorii 
Sherman Cooper (republican) și 
Frank Church (democrat) au a- 
nunțat că vor cere Administra
ției, în noul lor proiect de re
zoluție privind situația din A- 
sia de sud-est pe care urmează 
să-l prezinte în curînd în Con
gres, stabilirea unei date pre
cise pentru retragerea totală a 
forțelor S.U.A. din Indochina. 
„Dorim să obținem, a spus Co
oper, retragerea completă a a- 
cestor forțe, încetarea luptelor 
și reglementarea pașnică a con
flictului".

emi- 
John

Agenția China Nouă anunță 
din Ottawa că ambasadorul 
R. P. Chineze în Canada, I-Isu 
Chung-fu, a fost primit de mi
nistrul afacerilor externe al a- 
cestei țări, Mitchell Sharp, cu 
care a avut o convorbire prie
tenească. După cum se știe, 
R. P. Chineză și Canada au 
stabilit recent relații diploma
tice la nivel de ambasadă.

La invitația Biroului Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria, 
la Sofia a sosit, într-o vizită 
de prietenie, senatorul colum
bian dr. German Sea, informea
ză agenția BTA.

O
Președintele Statelor Unite, 

Richard Nixon, a adresat lui 
Moammer El Geddafi, preșe
dintele Consiliului Revoluției 
Libiene, un mesaj în care ex
primă „dorința de a promova 
relațiile bilaterale dintre Libia 
și S.U.A." — a informat pos
tul de radio Tripoli.

Insulele indoneziene au cu
noscut incă de la începutul 
mileniului binefacerile civili
zației, fiind centre ale culturii 
și avind de timpuriu o organi
zare politică. Colonie portu
gheză din sec. XVII-lea, Indo
nezia devine independentă in 
1954. Arhipelagul indonezian 
este constituit din 13 677 de 
insule din care 6 044 locuite.

Capitala se află la Djakarta 
și are 3 182 900 locuitori (1965).

In cadrul unei conferințe dc 
presă ținute pe aeroportul din 
Fukuoka, unde a sosit cu pri
lejul campaniei electorale pen
tru alegerile municipale de la 
11 aprilie, primul ministru al 
Japoniei, Eisaku Sato, a decla
rat că examinează posibilitatea 
trimiterii unei personalități po
litice de rang superior din Par
tidul liberal-democrat de guver- 
nămînt în Republica Populară 
Chineză, pentru a pregăti calea 
spre normalizarea relațiilor din
tre cele două țări — anunță 
agenția Kyodo.

In sudul Republicii Malgașe 
s-au produs la începutul lunii 
aprilie ciocniri între detașa
mente ale jandarmeriei și gru
puri ale populației locale. Re
ferindu-se la aceste incidente, 
președintele Philibert Tsiranana 
a comunicat că s-au înregistrat 
30 de morți, iar 109 persoane 
au fost arestate. El a declarat, 
totodată, că ordineă și securita
tea publică vor fi apărate. La 
3 aprilie, un comunicat al șe
fului statului anunța că în pro
vincia sudică a țării a fost 
restabilit calmul.

In foto : O vedere exterioa
ră a Hotelului Indonezia din 
Djakarta.

ALARMA

LA VENEȚIA

O

La Havana a fost semnat a- 
cordul cu privire la schimbul 
de mărfuri și plăți pe perioada 
1971 — 1975, precum și protoco
lul cu privire la schimbul de 
mărfuri pe anul 1971 între Al
bania și Cuba, anunță agenția 
ATA.

VENEȚIA 5 (Agerpres). - 
Apele mării au asaltat pe ne
așteptate duminică seara cele
bra piață venețiană San Marco 
și alte zone ale centrului is
toric al „Reginei Adriaticii". 
Sirenele au sunat alarma d- 
vertizind populația să evacueze 
locurile amenințate.

Specialiștii biroului de cer
cetare a mareelor au ajuns 
la concluzia că invazia apelor 
a fost provocată de violența 
vintului „Sirocco", ce a bătut 
timp de trei zile. Asemenea 
fenomene au mai avut loc in 
trecut. De data aceasta insă 
creșterea nivelului mării, sub 
acțiunea combinată a vintului 
și a mareei cu circa 110 cen
timetri, s-a produs aproape 
prin surprindere.

1

(Urmare din pag. 1)

semenea, legături de foarte mult 
timp; încă în primii ani ai a- 
cestui secol, între mișcarea re
voluționară românească și miș
carea revoluționară rusă exis
tau raporturi strînse. Comuniș
tii români și comuniștii ruși 
,s-au întrajutorat, au conlucrat 
întotdeauna împreună, iar după 
Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, între parti
dele noastre s-au statornicit re
lații de strînsă colaborare, care 
au căpătat un nou conținut, o 
^ată cu trecerea la construcția 
noii orînduiri socialiste și în 
patria noastră, o dată cu vic
toria socialismului în România.
(Vii aplauze). Practic, astăzi nu 
există domeniu de activitate — 

Economic, tehnico-științific, al 
învățămîntului — în care țările 
ji popoarele noastre să nu co
laboreze strîns, atît în cadrul 
jC.A.E.R. și al Tratatului de la 
jVarșovia, cît și bilateral, în ca
re să nu dezvolte legături largi 
care corespund atît intereselor 
ambelor popoare, cît și cauzei 
păcii și socialismului în lume. 
(Aplauze puternice).

Desigur, România construiește

mai de curînd socialismul, iar 
Uniunea Sovietică a trecut la 
construirea societății comuniste. 
Datorită acestor deosebiri isto
rice și social-economice și pro
blemele se pun uneori în mod 
diferit, metodele de construcție 
socialistă se pot deosebi; dar 
aceasta nu împiedică și nu poa
te împiedica o strînsă colabo
rare între partidele și popoa
rele noastre. Cauza socialismu
lui și comunismului, cauza a- 
părării păcii, a luptei împotriva 
imperialismului cere unirea tu
turor țărilor socialiste, a for
țelor socialismului, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, a tutu
ror partidelor comuniste și 
muncitorești, pentru că numai 
unite ele pot juca rolul impor
tant ce -le revine în viața in
ternațională. (Aplauze puter
nice).

Doresc, în încheiere, să-mi 
exprim o dorință — și anume, 
să adresez colectivului de mun
citori, ingineri și tehnicieni de 
la Uzina „Frezer" invitația de 
a trimite o delegație în Româ
nia — formală din comuniști, 
comsomoliști, sindicaliști și cu
prinzând, firește, și femei, pen
tru că văd că marea majori

tate o formează aici femeile; 
de asemenea, din delegație să 
facă parte și tovarăși din con
ducerea uzinei. Dorim ca o a- 
semenea delegație să viziteze 
România și chiar să-și petreacă 
o parte din concediu alături de 
muncitorii noștri. Aceasta ar 
duce la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la întărirea prieteniei 
dintre oamenii muncii din Ro
mânia și Uniunea Sovietică, a 
colaborării dintre popoarele 
noastre. (Aplauze îndelungate).

Doresc să vă urez din toată 
inima succese tot mai mari în 
activitatea dumneavoastră, să 
realizați cu succes sarcinile sta
bilite de Congresul al XXIV-lea 
al P.C.U.S. Vă doresc tuturor 
multă sănătate și multă feri
cire. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trăiască prietenia dintre cla
sa muncitoare din România și 
din Uniunea Sovietică, dintre 
poporul român și popoarele U- 
niunii Sovietice ! (Aplauze pu
ternice).

Trăiască prietenia dintre po
poarele noastre! (Aplauze în
delungate).

Trăiască pacea și comunis
mul ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Pentru prima dată în cele 
cinci perioade de guvernare, 
octogenarul președinte ecua- 
dorian, Velasco Ibarra, a iz
butit să facă față unei lovi
turi de stat militare — 
„cuartelazo" care, în alte 
trei ocazii anterioare (1935, 
1947, 1961) provocaseră sfîr- 
șitul prematur al mandatului 
său. Mai mult, „rebelii" — 
circa 150 de cădeți ai Aca
demiei de război și o unita
te de parașutiști cu un efec
tiv de 600 de militari — au 
fost readuși la ascultare fără 
vărsare de sînge, ba chiar 
fără să se tragă un singur 
foc de armă.

Un comunicat laconic al 
Ministerului Apărării făcea 
cunoscut ulterior că „mișca
rea subversivă", care a pro
dus o „surpriză neașteptată" 
la Quito, a fost zdrobită, iar 
șeful ei, generalul Luis Ja- 
come Chanez, s-a predat ne
condiționat.

„Cuartelazo eșuat11 — au 
anunțat ziarele. Intr-adevăr, 
„lovitura de cazarmă" (cuar
tei — cazarmă în limba spa
niolă) n-a ajuns să afecteze 
direct palatul prezidențial. 
Iată succesiunea evenimente
lor : Șeful statului, Velasco 
Ibarra se afla tocmai la un 
dineu oferit în cinstea pre
ședintelui R.F.G., Gustav 
Heinemann, sosit într-o vizită 
oficială, cînd i s-a adus la 
cunoștință că un grup de 64 
de ofițeri de la Academia de 
război, „fortificați" la ferma 
„La Balbina" din Valea Los 
Chillos, aflată la circa 30 km 
sud-est de capitală, îi cer, 
printr-un ultimatum, demite
rea nepotului său, Acosta 
Velasco — considerat „omul 
forte" al regimului — de la 
conducerea Ministerului A- 
părării, precum și a coman
dantului armatei, Jiulio Sa- 
coto Motero. Ambii erau a- 
cuzați de comiterea unor

„Cuartelazo" eșuat
„grave abuzuri în conducerea 
treburilor armatei".

„Abuzurile" respective pri
veau înlocuirea din funcția 
de director al Academiei de 
război a generalului Luis 
Jacome Chanez cu generalul 
de brigadă Guillermo Rodri- 
guez, pînă atunci aflat la 
conducerea Colegiului militar 
„Luis Alfaro*. Rocada ope
rată de fapt de președinte 
își datora cauza unui sistem 
riguros de rotație a 
Iilor în diferitele 
măsură prin care 
Ibarra, învățînd din 
riențele anterioare, se 
gură împotriva oricăror pre
tenții politice ale viiturilor 
armatei.

In ciuda viratei înaintate, 
președintele a luat personal 
conducerea operațiunilor, de- 
cretînd starea de urgență în 
armată și arestînd o serie de 
personalități politice din o- 
poziție. Totodată, la ferma

genera- 
posturi, 
Velasco 

expe- 
asi-

„La Balbina" au fost trimise 
puternice unități de tancuri. 
In aceste condiții o parte a 
rebelilor au fost arestați, iar 
i-estul s-au împrăștiat in 
prejurimi.

Recentul „cuartelazo" 
Ecuador nu a surprins 
nimeni. Situația din această 
țară este cunoscută ca una 
din cele mai instabile din 
America de Sud, dar, în ciu
da mcandrelor politice, ea
s-a menținut totdeauna la
suprafață, ceea ce i-a atras 
și supranumele de „El Pais 
Corcho" (Țara de plută). E- 
șecul loviturii militare pare 
logic și pentru faptul că par
tidele politice sînt angrenate 
în pregătirea viitoarei cam
panii electorale, în urma pro
misiunii președintelui de a 
se reveni în curînd la con
stituționalitate prin interme
diul unui plebiscit.

im-

din
pe

Leonard MEHEDINȚI

iNSCENARE

LA PNOM PENH

PNOM PENH 5 (Agerpres) 
— La 3 aprilie, autoritățile 
regimului Lon Nol-Sirik Ma
tak au înscenat un proces 
prințului Norodom Naradipo 
și prințesei Botum Bopha, fi
ul și fiica șefului statului 
cambodgian, Norodom Sia- 
nuk.

Potrivit agenției Associa
ted Press, primii doi mar
tori în acest proces au de
clarat că au fost bătuți și 
torturați de poliția regimu
lui de la Pnom Penh pentru 
a fi determinați să depună 
mărturii false. Astfel, .Huon 
Smoeun, fost caporal în po
liția regală, a arătat instan
ței urmele torturilor la care 
a fost supus, după arestarea 
sa de către organele poliție
nești. O fostă femeie de ser
viciu la Palatul regal, Neang 
Sora, a afirmat in instanță 
că polițiștii au supus-o la 
șocuri electrice pînă cînd au 
obținut de la eu o declura- 
ție în cuie implica doi mem
bri ai familiei regale.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani <0 396


