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50 de ani 
de existență 

și luptă 
glorioasă

Crearea Partidului Comunist Român, eveniment de cea 
mai mare importanță in istoria clasei muncitoare, a po
porului nostru a fost rezultatul firesc al evoluției socie
tății românești, a experienței acumulate de proletariat de-a 
lungul deceniilor de activitate social-politică. Avînd rădă
cini adinei in epocile precedente de luptă pentru dreptate 
socială și independență, mișcarea muncitorească din Româ
nia a evoluat, etapă cu etapă, ajungind să înțeleagă tot 
mai larg misiunea ei revoluționară, îndeosebi după ce și-a 
însușit principiile fundamentale ale socialismului științific.

in perioada anilor 1918—1921, caracterizată printr-un 
puternic avînt revoluționar s-au creat condiții pentru așe
zarea partidului clasei muncitoare pe baze consecvent re
voluționare. Procesul profund de realizare a clasei munci
toare iși găsea expresia in cerința ca partidul socialist să 
se transforme în partid de tip nou. comunist. Ca urmare, 
s-a produs o schimbare continuă a raportului curentelor 
din partidul socialist in favoarea aripii de stingă. Cînd, 
în 1919, elementele înaintate din partidul socialist au înce
put să militeze pentru afilierea la Internaționala a IH-a 
Comunistă, creată de Lenin, aceasta a însemnat pronun
țarea fără echivoc pentru un partid cu un program revo
luționar, marxist. Procesul de clarificare ideologică s-a 
adîncit și a căpătat trăsături noi în contextul mișcării 
muncitorești, al experienței dobîndite în marile acțiuni re
voluționare. încă înainte de greva generală din 1920, în 
rîndul unor cadre din conducerea partidului socialist s-a 
conturat ideea că marile bătălii de clasă nu pot fi conduse 
decit de un partid comunist, revoluționar. Clasa munci
toare înainta astfel pe noi trepte de maturitate politică 
și ideologică, ceea ce reclama și necesitatea unor transfor
mări de ordin organizatoric. Era nevoie de un partid cu 
un program clar, cu o organizare bazată pe disciplină, ca
pabil să organizeze, să educe și să conducă masele munci
toare. Partidul de tip nou trebuia format prin preluarea 
a tot ce era pozitiv în partidul socialist, în experiența și 
tradițiile lui. Totodată, s-a cristalizat concepția că actul 
transformării partidului socialist in partid comunist tre
buia să însemneze așezarea întregii sale activități pe te
melia învățăturii marxist-leniniste, a centralismului demo
cratic, a unui program al luptei maselor pentru socialism.

In perioada premergătoare Congresului din mai 1921, 
s-a desfășurat o amplă dezbatere a problemelor privitoare 
la realizarea partidului. Secțiunile partidului socialist au 
ținut adunări generale în care s-a analizat activitatea de
pusă și s-au ales delegați la Congres. Faptul că cele mai 
multe secțiuni au acordat delegaților mandatul de a vota 
pentru afilierea partidului Ia Internaționala IlI-a însemna 
că masa membrilor partidului era pentru înființarea parti
dului comunist. încă din acele zile Congresul era privit ca 
unul din cele mai importante evenimente.

Ilotărîrea de constituire a partidului comunist a fost 
luată în unanimitate. Din acel moment, deși în ziua urmă
toare lucrările au fost întrerupte din cauza arestărilor și 
nu s-a putut dezbate programul, partidul comunist a de
venit o realitate.

Continuînd și dezvoltînd pe o treaptă superioară lupta 
de veacuri a poporului împotriva exploatării și asupririi, 
Partidul Comunist Român s-a situat în fruntea forțelor care 
luptau pentru progresul social pe pămîntul României. In 
activitatea sa, partidul comunist a pornit de la adevărul de 
necontestat că îndeplinirea rolului de conducător al mase
lor nu este posibilă fără cunoașterea în profunzime a rea
lităților țării, că nu se poate realiza o viziune clară realistă, 
fără considerarea particularităților economice și social-po- 
litice ale societății noastre. In același timp, exprimînd tra
dițiile internaționaliste ale clasei noastre muncitoare parti
dul comunist a considerat și a acționat ca un detașament 
al mișcării comuniste din întreaga lume, purtînd prin 
aceasta și răspunderea înfăptuirii mărețelor idealuri co
mune cauzei comunismului mondial.

Pornind de la aceste considerente partidul comunist a 
depus eforturi perseverente de a descifra și găsi soluții 
adecvate pentru fiecare etapă istorică. Situarea luptei pen
tru răsturnarea de la putere a claselor exploatatoare pe 
primul plan a întrunit adeziunea maselor muncitoare care 
au văzut in comuniști purtătorii de steag ai intereselor lor 
vitale. In jurul acestui steag s-au unit cele mai bune forțe 
ale poporului in lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai, pentru libertate și democrație.

Cerințele luptei revoluționare impuneau și rezolvarea 
unor probleme fundamentale ale strategiei și tacticii, po
ziția sa față de cele mai importante probleme. In acest con
text se înscrie lupta partidului pentru refacerea unității 
politice și organizatorice a clasei muncitoare. Partidul Co
munist Român a acordat o atenție deosebită țărănimii, mi- 
litînd pentru dreptul său sacru de a stăpini pămîntul pe 
carc-1 muncea. In același timp, (inînd seamă că de veacuri, 
pe pămintul țării, alături de poporul român s-au așezat 
și alte naționalități conlocuitoare ale căror realizări con-
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Incă din lunile primului tri
mestru, activitatea colectivului 
minei Lonea, mobilizat și în
drumat stăruitor și cu compe
tență de organizația de partid 
pentru crearea premiselor înde
plinirii optime a sarcinilor de 
producție din primul an al cin
cinalului actual, s-a plasat per
severent pe pista succeselor. Do
rința arzătoare, ambiția mineri
lor loneni de a întîmpina glo
riosul semicentenar al partidu
lui cu fapte de muncă demne 
de această măreață sărbătoare 
a poporului nostru se măsoară 
acum în dimensiunile convin
gătoare ale certitudinilor. Rea
lizările obținute la mina Lonea 
în trimestrul I întrec așteptă
rile, fiind superioare angaja
mentelor luate la aproape toți 
indicatorii planului producției. 
La producția brută de cărbune 
au fost realizate peste sarcinile 
de plan 3 600 tone, la producția 
globală sporul realizat supli-

mentar prevederilor se cifrează 
la peste 1,2 milioane lei iar la 
producția marfă peste 1,1 mili
oane lei, productivitatea mun
cii a înregistrat o creștere peste 
indicatorul de plan de 0,40 kg. 
cărbune pe post, iar la activi
tatea de investiții planul fizic 
a fost depășit cu 16,5 ml lucrări 
miniere iar cel valoric cu peste 
300 mii lei.

In sprijinul afirmației, de la 
începutul prezentelor rinduri, 
că activitatea economică a Ex
ploatării miniere Lonea sg în
scrie statornic pe o traieeforie 
pozitivă, vin realizările cu care 
colectivul de aici a făcut debu
tul in cel de-al doilea trimes
tru. Producția extrasă din a- 
batajele minei în decada I a 
lunii aprilie întrece cu 670 de 
tone sarcina de plan, mina
cupind locul doi în rîndul u- 
nităților miniere, din bazinul 
Văii Jiului, fruntașe în întrece
rea pentru mai mult cărbune.
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Orientată spre o tematică 
inspirată din necesitățile eco
nomiei naționale — orienta
rea caracteristică de altfel în 
actualitatea mondială a știin
ței — cercetarea a devenit 
un instrument util și eficace 
în rezolvarea unor probleme 
complexe pe care Ie ridică 
ritmul susținut de dezvoltare 
industrială a țării noastre, de 
dezvoltare complexă a agri
culturii. Prin lucrările lor, 
cercetătorii români marchea
ză o prezență activă în peri
metrul contemporan al cu
noașterii, efortul lor consti
tuind un pas din nenumăra- 
ții pași făcuți de savanții de 
pretutindeni pentru descifra
rea tainelor naturii, pentru 
progresul general 
și tehnicii. Nume 
pe plan mondial 
Hulubei, Miron 
Octav Onicescu, 
Moisil. Tîberiu Popovici, Eu
gen Bădărău, Ilie Murgules- 
cu, Raluca Ripan, Elie Cara- 
foli, Cristofor Simionescu, 
pentru a nu cita decît unele 
dintre cele mai reprezenta
tive și cărora li se adaugă 
o generație mai tînără de 
cercetători, conferă realizări
lor științifice românești o 
prestigioasă carte de vizită.

O mare parte dintre cerce-

țările întreprinse în țara 
noastră, au constituit ade
vărate premiere mondiale, 
deschizînd noi perspective 
pentru înțelegerea unor pro
cese intime din domeniile

ȘTIINȚA
ROMÂNEASCA

al științei 
consacrate 
ca Horia 
Nicolescu, 

Grigore

ANGRENAJUL
ȘTIINȚEI

MONDIALE
fizicii nucleare, chimiei, bio
logiei și altor sectoare. Dem
ne de notat sînt cercetările 
legate de fizica solidului, ce
le privind starea amorfă, rea
lizarea unor diverse instalații 
de laseri, studiile de ineca-

nică aplicată, aerodinamică și 
Iubrificație,i cercetările între
prinse in chimia fizică a elec- 
troliților topiți — nou do- 

'meniu de cercetare in lume.
Teorii ca cea privind stabi
lirea sistemelor neliniare, a 
prof. Mihai Vasile Popov, sau 
noua metodă de analizare a 
datelor experimentale culese 
de'marile acceleratoare de 
particule, propusă de doi cer
cetători de la Institutul de 
Fizică Atomică, au suscitat 
interesul savanților de pretu
tindeni. Pentru valoarea cu 
totul excepțională a teoriilor 
lor, cercetătorii români au 
fost invitați să țină prelegeri 
la universități din U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia, Franța, R.F. 
a Germaniei și din alte țări.

In contextul actual al tran
sformărilor spectaculoase pe 
planul cunoașterii, cînd 
schimbul de informații con
stituie un deziderat al zilei. 
România promovează cu con
secvență și fructuos o politi
că de colaborare, in multi
plele domenii ale științei. 
Semnificative în acest sens 
sînt cuvintele . pe care secre-

Constantin PAVEL
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Expoziție 
de cârti 

,,Stăpîn 
pe 

soarta sa"
In sala bibliotecii clubului 

sindicatelor din Vulcan va a- 
vea Ioc, mîine după amiază, 
vernisajul expoziției de cărți 
„Stăpîn pe soarta sa, poporul 
nostru, condus de partid, iși 
făurește fericirea". Expoziția 
va cuprinde cele mai semnifi
cative cărți, din diverse edituri, 
toate ilustrind mersul ascen
dent al vieții social-economice 
și culturale din țara noastră.

W.V.V.VMVAVMMV/.*.*.'

O „mistrie" prestigioasă 
a ajuns, din nou, în Valea Jiului

Este pentru a doua oară con
secutiv cînd cei mai buni tineri 
zidari din județ se întrec pen
tru a cuceri trofeul „mistria de 
aur". Ca și în anul precedent, 
Olimpiada s-a desfășurat la Deva, 
reunind 21 de pretendenți de 
pe toate șantierele Trustului 
județean de construcții ai

I.C.S.H. Conform regulamentu
lui, competiția a constat din 
două probe — practică și te
oretică — la aceasta din urmă 
avînd acces numai cei care au 
întrunit un punctaj corespunză
tor, demonstrînd că stăpînesc 
pe deplin deprinderile meseriei.

Spre mîndria lor, cei 6 re
prezentanți ai Văii Jiului s-au 
dovedit și de această dată la 
înălțime, întărind o tendință 
care se impune tot mai mult. 
Anul trecut, olimpiada a fost 
cîștigată de către un tînăr din 
Petroșani pe nume Dumitru 
Alexandrescu, care a demon
strat că este, cel mai bun din
tre cei buni reuniți atunci la 
reședința de județ. Măiestria, 
talentul, în mînuirea mistriei și 
le-a confirmat din nou, cu pu
țin timp în urmă cînd, parti- 
cipînd la faza zonală de la Bra
șov, alături de reprezentanții 
altor 4 județe, a cucerit tot lo
cul I, obținînd astfel dreptul 
de a participa la faza republi
cană ce va avea loc în curînd. 
Succc ,ul lui Dumitru Alexan-

drescu n-a rămas fără ecou, 
înalta clasă a destoinicilor mun
citori constructori de pe schelele 
Văii Jiului a fost evidențiată în
că o dată la actuala ediție a O- 
limpiadei, unde cei 6 concurenți 
s-au impus prin multă seriozi
tate, competență, disciplină. Lu- 
crînd la construcția unui bloc, 
alături de ceilalți concurenți, ei 
au realizat o productivitate deo
sebit de ridicată executînd lu
crări de calitate ireproșabilă. In 
6 ore de muncă spre exemplu, 
Octavian Mand, a efectuat 3,40 
metri cubi de zidărie, aproape 
dublu decît se realizaseră în 
mod obișnuit pe șantiere. La 
recepția lucrărilor a fost oferit 
de mai multe ori, drept exem
plu, celorlalți tineri, spunîndu- 
li-se că așa trebuie să munceas
că un bun zidar. Dovedind că 
posedă un solid bagaj de cu
noștințe și la proba teoretică, el 
a intrat în posesia „Mistriei de 
argint", nelipsind mult ca să-l 
detroneze pe Gavrilă Vasian 
jtlin Brad de pe primul loc.

Evident, recordurile de pro

ductivitate înregistrate la olim
piadă trebuie puse și pe seama 
organizării judicioase a fiecă
rui loc de muncă, aprovizionă
rii lor corespunzătoare cu ma
terialele necesare, deservirii 
prompte și operative.

— Dacă și în Valea Jiului 
lucrul pe șantiere ar fi la fel 
de bine organizat — ne-a de
clarat Octavian Mand în tim
pul desfășurării olimpiadei — am 
face minuni. Sîntem însă de 
multe ori nevoiți să pierdem 
timp prețios pentru a ne apro
viziona singuri cu mortar, că
rămidă etc., operații care ar 
trebui să cadă în sarcina oa
menilor necalificați. Aș dori ca 
ceea ce văd aici, la olimpiadă, 
să nu rămînă o simplă experi
ență ci să fie transpus cît mai 
repede în practică pe toate șan
tierele. Trustul — care este co
autor al acestei acțiuni ar a- 
vea numai de cîștigat.

Al. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a 3-a>
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Cu aproape un secol în urmă, unul din marii visători 

ai omenirii, aflindu-se în plenitudinea senectuții a atras 
atenția contemporanilor săi și generațiilor care aveau să-l 
urmeze că încercatul, bătrînul și bunul nostru Pămint nu 
este decît leagănul omenirii.

O simplă prorocire ? Un nemaipomenit crez intr-un vis 
care urma să îmbrace contur real sau anticiparea unui 
viitor care se zărea parcă la un orizont imaginar ? Cine 
putea să știe dintre aceia cărora nu li s-a dat putința ză
mislirii unor asemenea vise.

Și au trecut ani, dar germenul visului milenar al omu
lui de a se înălța cit mai mult deasupra pămîntului care-l 
ține parcă înlănțuit, nu a încetat o clipă să ceară drept la 
existență. Trezindu-se din visul milenar, omul a purces 
la înjghebarea aripilor care să-l poarte cit mai sus, spre 
tării. După zbateri obositoare, cădea in somn adine, iar 
somnul i-a adus noi vise. Dis-de-dimineață, se grăbea să 
dea viselor contururi materiale. Au urmat salturi îndrăz
nețe, dar și prăbușiri dramatice care l-au făcut să fie mai 
tenace, mai prevăzător in timp, mai circumspect cu tainele 
lumii care il înconjoară, intr-un cuvînt, să fie mai înțe
lept. In nesjîrșita-i curiozitate și neastîmpăr, in dorința 
de a vedea cu ochii prezentului viitorul, s-a deprins să 
meargă singur, apoi să zboare. La început mai greu, apoi 
din ce in ce mai bine. Din „înlănțuitul" pămîntului ce se 
întindea pînă la pragul orizontului a devenit cunoscător 
și biruitor al tuturor pămînturilor, mai apoi al apelor și al 
imensității cerului deasupra capului său, iar mai recent 
s-a metamorfozat in ființă interastrală.

Ieri s-a împlinit un deceniu de cînd omul a rupt pen
tru prima oară, in îndelungata sa existență, lanțul gra
vitației, care il ținea strins legat de milenii de Pămint. De 
pămintul care l-a zămislit și de care s-a sprijinit înainte 
de a face fantasticul salt spre stele.

Munca desființează aproape imperceptibil hotarele din
tre timpi. Daedalus zbura la înălțimea unei suliți deasupra 
pămîntului, fiul lui lear a țișnit cu un nemaipomenit cu
raj spre soare.

T. KARPATIAN
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CREIER"
<

Eu ne, fie cc-o fi, chiar cu 
o mică stringcre de inimă, 
sfi trecem grăbiți cu bure
tele ud peste toate „fiasco'- 
urile cu care ne-a îndestulat 
pînă acum .Jiul", să uităm 
(că și uitarea, vorba cînte- 
cului, e scrisâ-n legile ome
nești) toate gafele „băieților" 
și si-i intîmpinăm, acum, 
după reușita operației pe 
creier de la Cluj (oare, cc 
semnificație poate avea acest 
„nul“ smuls in .birlogul" ce
lor care au eclipsat Steaua, 
in toamnă, cu 5—0 ?), oriunde 
i-am alia, cu... buchete de 
zambile albe și roz și mov, 
cu multe zambile și cu mîți- 
șori dc salcie înviată, cu vio
rele și cu inimi deschise, cu 
zimbete cardinalecne (sic ! a- 
dică â la... Claudia Cardi
nale)... Da, pentru că merită, 
pentru că egalul de la Cluj 
e lipsit de paloarea altor e- 
galuri din campionatul nos
tru, arhibanale și derizorii, 
e un 0—0 deschizător de mari 
aripi, c un „certificat de ga-

ranțtc* al unei echipe pe care 
nu ridicolul behăit dc oaie 
(a se citi : (cama dc retro
gradare in ,,B*) a trezit-o 
ci... curajul rindunelclor că
lătoare de a supraviețui

OPERAȚIA5

(.bancarul* Năstase, parcă, 
declara că „Progresul" va ter
mina pe locul 10 !).

In ansamblu) acestei etape 
.italiene" (cu multe egaluri 
și victorii in deplasare), după 
victoria Stelei surprinză-

toare
victoria Univer ității Cluj a- 
supra Steagului roșu la O- 
dorheiu Secuiesc, oarecum 
previzibilă, partida „egală" dc 
la Cluj poartă aureola unor 
clarificări demult așteptate 
(pentru Jiul) și-a unor ițe, 
mai mult ca oricine). încurcate 
(pentru C.F.R.).

In rest, Farul, simbătă, n-a 
acceptai drept doctorie falsa 
gargară „progresistă" (de la.., 
Progresul citire), oltenii au 
trecut Oltul, Ia Slatina, și 
crezîndu-se în deplasare s-au 
mulțumit cu un punct (bun 
și Ala !). Rapid a retezat par
țial pretențiile U.T.A.-ei la 
titlu, Dinamo, cu motoarele 
ncambalate, a trecut ușor dc 
C.F.R. Timișoara iar „Politeh
nica0 Iui Mărdărcscu a 
vrut, cred, doar sfi-i dove
dească lui Dobrin că... nu-i 
chiar așa, nu orice meci îl 
poate cîștiga cînd vrea.

De-acum, o săptămină 
rclache...

Portarul 
clujean 
Nagel 
prinde o 
minge 
pe care o 
urmărise și 
Ion Constantin,
Foto i
I. MUSTAȚA

FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALA

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
STEAGUL ROȘU —.U- CLUJ 0—1
PROGRESUL — FARUL 0—0
U.T.A. — RAPID 1—1
,.U' CRAIOVA — PETROLUL 1—1
POLITEHNICA — F. C. ARGEȘ 2—0
DINAMO — C.F.R. TIMIȘOARA 2—0
C.F.R. CLUJ — JIUL 0—0
S. C. BACAU — STEAUA 0—2

Etapa viitoare (25 aprilie)
F. C. Argeș — Progresul; C.F.R. Timișoara — Jiul; 

Rapid — Politehnica; SC. Bacău — C.F.R. Cluj; Farul — 
Dinamo; „U‘* Cluj — Petrolul; Steaua — U.T.A.; Steagul 
roșu — „U" Craiova.

1. DINAMO 20 10 6 4 34—16 26
2. Rapid 20 8 10 2 22—12 26
3. U.T.A. 20 10 4 6 29—19 24
4. Steaua 20 8 7 5 27—21 23
5. Petrolul 20 9 5 6 24—21 23

7. Politehnica 20 9 4 32—26 22
8. SU“ Craiova 20 8 5 7 17—17 21
9. Steagul roșu 20 8 5 7 14—15 21

10. „U" Cluj 20 8 3 9 20—20 19
11. F. C. Argeș 20 6 6 8 26—29 18
12. S. C. Bacău 20 8 1 11 25—29 17
13. JIUL 20 7 2 11 17—24 16
14. C.F.R. Cluj 20 6 4 10 23—34 16
15. Progresul 20 5 5 10 16—23 15
16. C.F.R. Timișoara 20 4 2 14 11—32 10

BASCHET

Știința Petroșani
y Crișul Oradea 58-55

C.F.R. CLUJ JIUL 0-0
Clujul primăvăratec și-a or- 

Bul duminică tribunele stadio- 
j ului Municipal in multiple cu
lori la o partidă de fotbal cu 
mare miză i C.F.R. — Jiul. Se 
Sntîlneau două echipe cu șanse 
egale la rămînerea în divizia 
A și cu griji similare la în- 
i arcerea spre B. De aceea, con
fruntarea lor se anunța deosebit 
ce acerbă, de interesantă 
j. ină de neprevăzut.

Așa aveau să se și petrea
că lucrurile. Un mare număr 
de clujeni și-au suspendat ex
cursia duminicală — o pasiune 
cu tradiție în orașul de pe So
meș — pentru a asista la amin
tita partidă ' - ■ ~-
cate, fobtal 
văzut eă în 
o încleștare 
tensiune, o 
epuizare de ambele 
pentru puncte. Gazdele

Și

de fotbal. Din pă- 
prea mult n-au 

schimb au urmărit 
de forțe la înaltă 
luptă dusă pînă Ia 

echipe 
por

neau, evident, favorite. Aveau 
de partea lor toate atuurile e- 
chipelor care joacă acasă. La 
jindul ei, formația pregătită de 
ion Bălănescu și Viorel Tilma- 
ciu mergea, practic, fără mari 
speranțe, dar cu hotărîrea de 
a face totul pentru un rezultat 
onorabil. Pentru Jiul, pregăti
rea acestei partide a început 
d j> prima zi a săptămînii tre
cute. metodic, cu calm și spe- 
j.nță. Și, spre mulțumirea ge
nerală, băieții au evoluat deo
sebit de bine — în mod special 
linia de apărare și half ia — și 
jezultatul este cît se poate de 
mulțumitor. Un punct smuls 
feroviarilor clujeni, la ei acasă, 
in condițiile în care disperarea 
i: domină cu autoritate, înseam
nă enorm de mult pentru Jiul. 
1 este, așa cum sublinia an- 
Irenorul Vasile Lazăr, mai ve- 
t i.iul jiulist — un mare punct 
n: speranței, care agită în ini
mile tuturor flacăra încrederii 
in echipă, în posibilitățile ei 
v • i toare.

La ora 16,30 fix, cînd arbi- 
trul bucureștean Vasile Dumi- 
tiescu a fluierat începerea 
tidei, jiuliștii își știau la 
freție rolurile : știa adică 
care cui să dea replica la 
meniul oportun. Și le-au 
vil-o clujenilor ireproșabil pe 
tot parcusul celor 90 de minute. 
A fost un meci aprig, dar al 
nervilor stăpîniți, al dorinței
enorme de puncte. Clujenii s-au 
aruncat din primele minute
spre poarta lui Stan. însă apă- 
> ..lorii _ de la Caramalis la 
P jpescu — au acționat cu calm 
ș’ hotărîre. protejîndu-si bine 
colegul dintre bare. In minu
tul 9. gazdele executau al pa- 
tulea corner, toate rămase fă
ră rezultat, lămurite cu sigu
ranță de Georgevici și de „mă
turătorul' Ștocker. Avînd și 
vîntul în față, jiuliștii contro
lează bine jocul la mijlocul 
terenului, unde Dodu se com
portă excelent, iar Urmeș — 
atent, calm, economicos și pre
cis, apărătorii aruncă multe 
mingi înainte, pe care Libardi 
Je preia cu precizie, le „pre
lucrează" cu grijă și le distri
buie pe rînd lui Peronescu, 
Naidin și Ion Constantin, dar 
aceștia nu găsesc drumul spre 
poarta lui Nagel, se complică 
In driblinguri inutile și apără
torii clujeni intervin cu promp
titudine, salvator. Miza mare, 
crisparea duc la multe greșeli 
tehnice, la pase fără adresă, la 
șuturi imprecise — de ambele 
părți — și astfel portari; nu

par- 
per- 
fie- 
mo- 
ser-

PUNCTUL SPERANȚEI

lîngă 
do
se 

ad-
Ji-

mi-

meciului es- 
In neputința 

văzîndu-se 
hotârîre de 
nu mai au

prea sînt solicitați. In minutul 
28, un șut puternic al lui Li
bardi nu poate fi reținut de 
Nagel, care scapă mingea, Pe
ronescu este aproape, singur, 
dar nu are timp să intervină 
și pericolul este înlăturat. Pes
te numai două minute este 
rîndul lui Șoo să dea emoții 
adversarilor, însă balonul ex
pediat de el trece pe 
poarta lui Stan. Localnicii 
mină mai mult teritorial, 
apropie mai des de poarta 
versă, unde zidul apărării 
ului este impenetrabil. In 
mitul 33, Ion Constantin scapă 
singur pe contraatac, dar în 
loc să șuteze de la V’ metri, 
decisiv, driblează și pierde o 
bună ocazie de a înscrie. După 
10 minute se consumă o fază 
dramatică la poarta lui Stan. 
Mai mulți jucători își dispută 
o minge înaltă și în clipa în 
care S. Bretan se pregătea să 
înscrie, a intervenit excelent 
Caramalis și a lămurit situa
ția critică. A fost singura ma
re ocazie clară a gazdelor. Scor 
la repriză • 0—0.

Partea a doua a 
te mai echilibrată, 
lor de a da gol, 
contrați cu atîta 
adversari, clujenii 
vigoarea din repriza întîi, atacă 
haotic, fără orizont. In minu
tele 49 și 52, Șoo și Sorin Bre
tan șutează la portă, dar Stan, 
atent, reține ușor. O interven
ție spectaculoasă are Stan în 
minutul 62, cînd același S. Bre
tan, șutează năpraznic la ră
dăcina barei, mingea se ducea 
spre gol dar gollkeperul Jiului 
se aruncă și scoate în corner. 
In minutul 64. Peronescu, care 
jucase neconcludent. cedează 
locul lui Cotormani. Jiul are o 
nouă ocazie bună de gol în mi
nutul 65, dar Ion Constantin, 
în loc să-i paseze lui Urmeș 
— singur în poziție bună de 
șut — se complică într-un dri
bling și cauza e pierdută. Și 
tot Ion Constantin, peste numai 
două minute, ratează de aoroa- 
pe o ocazie deosebit dc favora
bilă. Jiul are o bună perioadă 
de dominare, dar înaintașii 
pierd cu ușurință duelurile cu 
apărătorii localnici. In minute
le 78, 79. 80, trei elemente no
tabile : Țegean îl întinde se
rios pe Stan cu un șut-bom- 
bă de la 20 metri, Cotormani 
scapă singur spre poarta ad
versă, întîrzie o fracțiune de 
secundă să șuteze peste Nagel 
ieșit mult în întîmpinare și 
pierde un gol sigur, apoi Ion 
Constantin este înlocuit cu San
du. In ultimele patru minute 
clujenii forțează victoria, sînt 
aproape de ca prin Petrescu, 
obțin trei cornere consecutiv 
și... Jiul pleacă de la Cluj cu 
un mare punct al speranței. Să 
nu uităm însă că greul nu-i 
trecut încă...

Joc dîrz, cu perioade de dis
perare pentru ambele echipe, 
pe care miza maro și-a pus o 
serioasă amprentă din punct 
de vedere calitativ. Dar cine 
se mai gîndea la spectacol 
cînd punctele valorau aer și 
apă pentru fiecare echipă. Jiul 
a făcut, în ansamblu, un joc 
bun ; un joc calm, sigur, ho- 
târît. S-a apărat cum nu i un 
văzut de mult pe Libardi el 

comp., au și contraatacat peri
culos, dar ineficacitatea... Gaz
dele au dorit prea mult victo
ria, au alergat orbește după ea, 
dar s-au lovit de un baraj pu
ternic, nu și-au putut desfășu
ra jocul. Este, totuși, o echipă 
modestă, ocupantă merituoasă a 
locului 14 în clasament. De la 
Jiul ne-au plăcut în mod deo
sebit Libardi — harnic, între
prinzător, bun coordonator, 
Dodu — foarte atent, cu un 
excelent plasament, Georgevici 
— oportun în intervenții critice, 
Caramalis — întotdeauna pri
mul la balon în duelurile cu 
adversarii, Urmeș — cu o mare 
rază de acțiune, constructiv, 
lucid. Bine au evoluat și Șto
cker pe post de libero și Po
pescu. Deși a avut puține in
tervenții, Stan a fost un adevă
rat înger păzitor. Ion Constan
tin n-a Jucat rău, dar s-a com
plicat ca de atîtea ori în dri-

FOTBAL.DIVIZIA NAȚIONALA C • FOTBAI
ȘTIINȚA PETROȘANI FURNIRUL DETA 2-0

Era minutul 86 al meciului 
Știința Petroșani — Furnirul 
Deta și cei aproximativ 100 (!) 
de spectatori prezenți în tri
bunele stadionului Jiul făceau 
numărătoarea inversă a minu
telor rămase pînă la fluierul 
final. După un meci în care 
fotbalul-spectacol a fost inexis
tent, după o dominare haotică 
de 80 de minute a gazdelor, 
oaspeții încearcă în final golul 
egalizator. Vine însă minutul 
86 și răsuflăm ușurați. Exce
lentul portar al oaspeților, Deak, 
se află întins la pămînt în ur
ma unui accident stupid, dar 
jocul continuă în careul echi
pei sale, unde e o învălmășeală 
de nedescris. Ștefan, care în a-

Intîlnirea dintre cele două e- 
chipe s-a disputat în condiții 
destul de vitrege pentru echipa 
oaspete. Gazdele și brigada de 
arbitri timișoreni, avîndu-1 la 
centru pe P. Zbîrcea, au făcut 
totul pentru ca echipa locală 
să cîștige. Prestînd un joc dur, 
localnicii s-au impus în fața 
partenerilor lor de întrecere și 
In minutul 10 au Înscris primul

In campionatul județean : MINERUL VULCAN PARÎNGUL LONEA 1-3
Deși au jucat pe teren pro

priu, vulcănenii au pierdut la 
un scor care nu necesită co
mentarii. Aceasta se datorește 
în bună parte înaintașilor Rîpa, 
Manea, Ferenczi și Maioș. In 
minutul 12, Maioș trage de la 
6 metri în Ferenczi și acesta 
lasă mingea să iasă afară din 

blinguri. Cotormani a dat des
tule emoții apărătorilor clujeni, 
iar Sandu, in puținele minute 
cil a jucat, ca vîrf, nu a avut 
timp să iasă în evidență. Am 
omis intenționat extremele ca
re, deși s-au străduit, n-au re
alizat nimic demn de reținut. 
De la gazde, bine au evoluat 
Fanea Lazăr, Roman, Ionescu. 
A condus fără greșeli esenția
le Vasile Dumitrescu din Bu
curești. Au evoluat formații
le : C.F.R. CLUJ: Nagel — 
Burlacu, Fanea Lazăr, M. Bre
tan, Lupu—Cojocaru, Roman— 
S. Bretan (Țegean min. 75), Șoo, 
Ionescu. Petrescu. JIUL: Stan
— Popescu, Georgevici, Ștocker, 
Caramalis — Urmeș, Dodu — 
Peronescu (Cotormani min. 64), 
Ion Constantin (Sandu min. 
80), Libardi, Naidin.

La tineret — rezerve i C.F.R.
— Jiul 2—0). Golurile au fost 
înscrise de Petrică Petre.

Dumitru GHEONEA 

fără de acest gol n-a făcut ab
solut nimic, șutează printre o 
pădure de picioare și, în fine, 
victoria gazdelor devine certi
tudine. Știința 2, Furnirul 0.

Dar ce s-a întîmplat pină a- 
tunci ? Studenții au abordat jo
cul cu multă ambiție, însă ma
joritatea acțiunilor au fost lip
site de clarviziune. Se dădea 
o luptă oarbă între atacanții 
neinspirați ai Științei și apăra
rea echipei din Deta. Majorita
tea baloanelor sînt aruncate la 
întîmplare în careul oaspeților, 
în timp ce Ștefan și Matei fac 
simplă figurație. De data aceas
ta nici extremele Făgaș și Bă- 
lăneanu, altădată adevărate pis
toane ale echipei, nu ou jucat 

Victoria Caransebeș Minerul Lupeni 2-0
gol. Peste numai 11 minute, ei 
și-au mărit avantajul la 2—0 
în urma unui gol înscris din- 
tr-o poziție clară de ofsaid, 
nesemnalizată de țușier și nepe
nalizată de arbitrul de centru. 
Jucătorii din Lupeni au făcut 
totul pentru a obține un rezul
tat onorabil. In minutul 30, 
Lucuța scapă singur spre poar
ta adversă, este prins ca în- 

teren. Același Maioș, aflat sin
gur în fața porții in minutul 
21, șutează pe lîngă bară, iar 
în minutul 25 trage în brațele 
portarului advers. De asemenea, 
Ferenczi are cîteva ocazii bune 
de gol dar le ratează copilă
rește. In minutul 2 al meciului

/

f

'V,

la valoarea lor reală. In pri
mele 45 de minute mijlocașii 
și apărătorii au fost aceia care 
au impus ritmul jocului echi
pei din Petroșani și tot ei au 
reușit să pericliteze poarta oas
peților prin Dobrescu în min. 
10 și Tudor min. 26. Primul 
gol cade la o fază anonimă. 
In minutul 32 arbitrul dictează 
lovitură indirectă din marginea 
careului de 16 m al oaspeților. 
Bălăneanu șutează scurt spre 
Tismănaru, acesta prelungește 
la Știr și ultimul înscrie de Ia 
10 metri, printr-un șut sec. Este 
adevărat că se mai putea în
scrie, dar Bălăneanu (în min. 
10 și 34), Făgaș (min. 1), Ște
fan (min. 15) greșesc ținta.

tr-un clește de mai mulți ad
versari și unul dintre ei scoate 
mingea cu mina din poartă, dar 
arbitrul trece cu vederea. In 
minutul 80, oaspeții au din nou 
o ocazie foarte bună de gol, 
dar tocmai cînd se pregătea 
să șuteze la poartă, Bulbucan 
a fost faultat grosolan în ca
reu și nici de astă dată arbi- 

portarul Manea, de la Minerul 
Vulcan, primește cu ușurință un 

.gol parabil. In minutul 32, oas
peții urcă scorul la 2—0, cel 
de-al treilea gol fiind înscris 
în minutul 75 al partidei. Deși 
linia de apărare — alcătuită 
din Anton, Hristea, Stănceanu

-w*

«
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In repriza secundă jocul de
vine și mai încîlcit, plictisitor. 
După ce totuși gazdele ratează 
două ocazii bune de a majora 
scorul prin Făgaș (min. 55) și 
Știr (min. 65), oaspeții inițiază 
contraatacuri periculoase (min. 
56 și 66) încheiate cu tot atîtea 
ratări ale lui Jebelian și Oană. 
Introducerea în linia ofensivă 
a lui Zăvălaș în locul lui Matei 
(min. 56) și a lui Rotea în lo
cul lui Făgaș (min. 85) nu reu
șește să schimbe nimic în te
ren. Considerăm însă că intro
ducerea lui Rotea pe cîmpul 
de joc se impunea mai devre
me, dar în centrul liniei de a- 
tac. Apoi, după o splendidă o- 
cazie de gol a lui Tudor (min.

tril nu au sancționat infracțiu
nea. De altminteri, ei nu au 
văzul nici unul din faulturile 
comise de către jucătorii local
nici asupra adversarilor, mai 
ales asupra lui Cotroază și Mitu. 
In asemenea condiții de joc 
și de arbitraj. Minerul Lupeni 
nu se putea aștepta nici mă
car la un punct pe terenul 

și Lăsculescil — a jucat bine, 
halfii și înaintașii au decep
ționat prin evoluția lor sub 
orice critică. Golurile învingă
torilor au fost înscrise de către 
Onici și Baky — 2. Pentru 
gazde a marcat Maioș. Deoare
ce arbitrul Ștefan Aron din

A doua etapă a campionatu
lui diviziei B de baschet mas
culin a programat pe terenul 
de bitum de lîngă clădirea fos
tului liceu teoretic din Petro
șani întîlnirea dintre echipele 
Știința și Crișul Oradea. Echipa 
antrenată de prof. Teodor Szi- 
lagyi și-a înscris în palmares 
o valoroasă victorie, învingînd-o 
pe pretendenta la titlu, fosta di
vizionară A, Crișul Oradea. 
Ooaspeții au venit la Petroșani 
deciși să cîștige această partidă 
care le-ar fi permis atacarea 
în continuare a titlului. Studen
ții petroșăneni le-au opus însă 
o rezistență dîrză, dovedind că 
eșecul suferit în prima etapă a 
fost întîmplâtor. încurajați dc

Deși riposta foștilor divi
zionari A este dirză. încleș
tarea de forțe de sub panoul 
echipei Crișul Oradea ple
dează, în primul rind, în fa
voarea dezlănțuitei 
gazdelor, studenții 
neni, de a deschide 
acasă, cu o victorie,

pofte a 
petroșă- 
sezonul,

Foto : Ion LICIU

84) și o ratare cit roata caru
lui a lui Oană, urmează acel 
minut 86 care pune punct unei 
partide care nu ne-a mulțumit 
decît prin obținerea celor două 
puncte puse în joc, de către 
Știința.

In jocul cu echipa din Deta, 
cîștigat totuși pe merit, au a- 
părut pe teren următorii jucă
tori : Berindei — Botoș, Izver- 
nari, Tudor, Dobrescu — Tis
mănaru, Știr — Bălăneanu, Ște
fan, Matei (min. 56 Zăvălaș), 
Făgaș (min. 85 Rotea). A arbi
trat inegal 
la centru 
(Aiud).

o brigadă condusă 
de Mircea Grecu

Nicolae LOBONȚ

Victoriei Caransebeș, echipă se
rios amenințată cu retrograda
rea. Formația din Lupeni a ju
cat în următoarea alcătuire : 
Șarpe (Purice min. 30) — Am- 
bruș, 
Polgar
Lucuța 
troază,

Aruncuteanu, Burnete, 
— Precup, Șvedac — 
(Szilagy min. 46), Co- 
Bulbucan, Mitu.

N. II.

conducă 
s-a pre-

Petroșani, delegat să 
partida la centru, nu 
zentat, jocul a fost arbitrat de 
Gheorghe Cazan, tot din Petro
șani.

La juniori : Minerul — Pa- 
rîngul 6—0.

Tudor MI CUȚA 

un public numeros și entuziast 
pe care l-arn dori cit mai des 
prezent pe terenurile noastre* 
baschetbaliștii petroșăneni au în
vins echipa din Oradea cu re
zultatul de 58—55, după ce Ia 
]>auză conduceau cu 36—31. Re
zultatul se datorește și apărării , 
foarte bune de această dată aj 
studenților, care a reușit să-i 
neutralizeze pe principalii rea-, 
lizatori orădeni, lansînd in a-, 
celași timp contraatacuri rapi-j 
de și eficiente.

Dintre jucătorii care au evo
luat am reținut jocul bun preș-1' 
tat de Bochiș, Dorin Ilea. Ștu- 
rek și lanoșiga de la gazde, de 
Hoffman ș: Dolhan de la oas
peți.

Au arbitrat cu competență Ion 
Știrbu și Ernest Vadasz.

Etapa viitoare: Utilajul Ti-) 
mișoara — Știința.

llie C1UNGU 
student

»Y

ATLETISM
In zilele de 7 și 8 aprilie 

a. c., orașul Oradea a găz
duit concursul de primăvară 
al juniorilor, în cadrul căruia 
s-au întîlnit peste 500 de re
prezentanți din orașele Bra
șov, Mediaș, Beiuș, Arad, 
Cluj. Reșița, Timișoara, Baia 
Mare, Oradea și Petroșani. 
La acest prim concurs de 
verificare al anului, tinerii 
atleți petroșăneni, însoțiți de 
profesorul Ion Ciofîcă, au 
înregistrat cîteva rezultate 
bune, ceea ce ne face să cre
dem că în actualul sezon ei 
vor avea comportări meritorii.

Concursul 
de primăvară
al juniorilor

Iată și cele mai bune rezul
tate obținute de atleții petro
șăneni : 100 m garduri ju
nioare I: locul II — Mariana 
Ghiorghiță, Jiul Petroșani; 
Loreta Untaru, tot de la Jiul, 
a ocupat locul V la 400 me
tri plat, lacob Monica, Jiul 
— locul VI la 800 metri; 
Mircea Vaier, Școala sportivă 
Petroșani — locul VI la 2 000 
metri, iar echipa de ștafetă 
fete de la Jiul Petroșani a 
ocupat locul IU la 4X100 
metri. Echipa a avut urmă
toarea alcătuire : Ghiorghiță, 
lacob, Erkedv, Stoian. La ju
nioare II, Codruța Șiclovan, 
de la Școala sportivă, a ocu
pat locul VIII la 400 metri, 
echipa de ștafetă a Școlii 
sportive Petroșani (alcătuită 
din Kiminich, Pafa, Lăcătuș, 
Lăzăfescu), au ocupat locul 
III la 4x100 m. La categoria 
junioare II, Maria Lăzăcescu 
a ocupat un binemeritat loc 
III la 500 metri plat.

Slaicu B.ALOI
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(Urmare din pas. 1)

tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolse Ccaoșescn, 
le-a rostit la deschiderea lu
crărilor Congresului Ampere : 
.Considerăm că dezvoltarea 
largă a colaborării multilate
rale între toate statele lumii 
este unul din factorii primor
diali ai progresului, ai con
solidării păcii și încrederii 
internaționale. Statul nostru 
sprijină și încurajează con
tactele dintre oamenii de cul
tură, dintre savsnțli care lu
crează în domeniul fizicii și 
în alte sectoare ale cercetării 
științifice". Ca o expresie a 
acestei politici, (ara noastră 
activează fn 44 organizații in-

ternaționale la care este afi
liată, aproximativ 1 000 de 
specialiști făcind parte din 
organizații științifice de peste 
hotare, dintre care peste 70

lft au avut loc anul trecut cel 
dc-at XXII-Ica Congres inter
national de istoria medicine!, 
Congresul de fizici Ampere, 
Congresul international pca-

A

prețuirii de care se bucură 
peste hotarele țării gindirea 
științifică românească, faptul 
că numeroși oameni de știin
ță din (nea noastră au fost

ȘIIIVIA ROMANEASCĂ
sint cooptați membri în con
ducerea acestora. In marile 
centre universitare ca Bucu
rești, Iași, Cluj, Timișoara 
sint organizate manifestări 
consacrate dezbaterii unor 
probleme actuale ale științei 
și tehnicii. Numai în Capita-

<ru promovarea limbii și lite
raturii latine, și cel de chi
mic industrială, In care au 
luat parte sute dc savanți de 
renume mondial de pe toate 
meridianele lumii.

La cele arătate mai sus, 
trebuie adăugat, ca semn al

aleși ca membri ai diferitelor 
academii și comitete interna
ționale, precum și acordarea 
dc către cunoscute universi
tăți din străinătate, a unui 
înseninat număr dc titluri dc 
Doctor honoris causa unor 
fizicieni, cliimiști, filologi.

biologi români. Un Impresio
nant număr de invenții și 
brevete românești au primit 
premii și medalii la Saloa
nele și Tinsurile internațio
nale, fiind solicitate de nu
meroase firme străine. Inte
ligența și spiritul novator al 
oamenilor noștri de știință 
au fost materializate în ulti
mii ani in străinătate prin 
cele peste 1200. de brevete, 
iar 17 din mvcn'țiilc expuse 
la saloanele de la Bruxelles 
(1968), Viena (1908 și 1909), 
Nancy (1968) și Londra (1969) 
au primit 12 medalii dc aur 
și argint.

Sînt fapte caro vorbesc dc 
la sine, și nu sini singurele.

$*

și-aadecvat pentru ceea ce 
O.C.L. Produse industriale și

Ambianță plăcută, decor 
propus să obțină conducerea 
anume, atragerea cumpărătorilor — iată ce caracterizează, 
astăzi, fostul magazin cu articole de încălțăminte pentru 
copii din Petroșani, recent renovat. încă din primele zile 
de la redeschidere, abundența de cumpărători, volumul 
sporit de vînzări realizat au justificat măsurile luate pen
tru a da o nouă față acestei unități și a oferi micilor be
neficiari un magazin pe măsura pretențiilor la care aspiră 
aceștia, împreună cu părinții lor.

Amenajări
Antrenat în întrecerea pentru 

cea mai bine gospodărită, pen
tru cea mai frumoasă stație, 
personalul ceferist a început zi
lele acestea lucrările de ame
najare a zonelor verzi din sta
ția Petroșani.

— Văd că ați aprins o țigară.
— In timp normal f.»m.z. 7—8 țigări pe zi. Cind lucrez 

mult, ajung la 12—15 pe . i. Dacă nu lucrez, nu fumez deloc.
— Odinioară aveați o voce răgușită, dacă nu chiar do

gită. Ba, vi se reproșa că nu aveți voce deloc. Astăzi aveți 
o voce frumoasă. Cărui fapt se datorează această evoluție?

— înainte, ca să-mi cîștig existența cântam seară de sea
ră în diverse cabarete. Mi s-a întîmplat să dau 10—12 spec
tacole pe zi. Apoi, cind a venit succesul, am început să 
cînt, firește, mai puțin în fiecare seară. Vocea mea s-a pu
tut odihni. In același timp ca se întărea. Apoi, trebuie să 
vă mărturisesc că nu beau și duc o viață mai regulată.

— Cind v-ați dat seama că sînteți o mare vedetă ?
— Abia acum 2—3 ani..
— Glumiți, desigur.
— Nicidecum. Nu se ajunge la stadiul de „mare vedetă" 

decît ureînd trepte succesive. Un artist lucid trebuie să 
știe că publicul uită repede. Primul mare succes obținut, 
le ține cam un an. Dacă după aceea mai ai alte succese, 
poți spera să ajungi cunoscut și apreciat de spectatori pen
tru aiți doi ani. Dacă după aceea lucrurile continuă să 
meargă bine, mai poți rezista, să zicem, cinci ani, dar nu

CHARLES AZNAVOUR:

„Sint îndrăgostit 
de viață“

„PICTURA ROMANEASCA
Recent apărut, în tfondi- 

țiuni tehnico-graflce ireproșa
bile, substanțialul volum ul 
colectivului Vasiie Drăguț, 
Vasilc Florea, Dan Grigorcs- 
cu și Marin Mihalaclie : „Pic
tura românească En Imagini* 
ne prezintă, in *1 mari capi
tole (peste 300 pagini) 1111 
reproduceri, din care 100 în 
culori însoțite de un text lă
muritor. La început ni se în
fățișează preocupările artisti
ce din secolul XI—XVIII rare 
au avut un caracter preva
lent religios : decorări dc bi
serici și icoane, materialul 
fiind realizat sub influența 
modelelor din Bizanț.

In pragul secolului al XIX- 
lea artiștii au părăsit această 
tradiția îrrcepînd să pătrundă 
și h noi „pictura de șeva
let* de inspirație occidentală, 
cu funcții complet diferite de 
cele ale artej tradiționale do- 

v.__________

în 
imagini"

minînd genul portretistic și 
scena istorică. De la marele 
Grigorescu, aflat sub influen
ța ideilor semănători''.:e, pic
tura vădește înclinația spre 
tratarea idilică a vieții rura
le. După el creează o pleiadă 
întreagă de personalități ca : 
Andrcescu, Pctrașcu, Pal Iad)', 
Luchian, Tonitza, Țucolescu, 
ele. care duc faima picturii 
româneș’i departe, peste hota
rele țării.

După elîoerarc, artiștii con 
temporani, sub impulsul adin
ei lor prefaceri structurale ale 
României, continuă cele mai 
bune tradiții ale trecutului. în 
operele lor reflcrtîndu-sc 
noua înfățișare a țării și tră
săturile caracteristice ale spi
ritualității poporului român. 
..Înlesnind o amplă cuprin
dere a picturii românești de 
la începuturile ei oină la o 
dată rit mai apropiată de zi
lele noastre — scria în Pre
față artistul popornlui D. 
Ghiațâ — cele peste I 000 de 
reproduceri dobîndcsc semni
ficația unui omagiu. Este un 
omagiu pentru care nu am 
îndeajuns cuvinte de laudă". 
Această succintă mărturisire 
constituie o competentă apre
ciere a lucrării prezentate.

Mircea ML N TEA NU
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Echipe de muncitori au scos 
din serele proprii ale C.F.R. 
materialul floricol și arbuștii 
ornamentali sădindu-i în ron
duri menite să înfrumusețeze 
stația, să-i dea un aspect atră
gător, cît mai plăcut.

mai mult. In sfîrșit, dacă și după acești cinci ani rămâi 
un favorit al publicului, ai în față alți zece ani. Ei bine, 
eu am intrat în această perioadă de zece ani. De aceea, 
abia acum pot spune că „merge" cu adevărat

— Iar dacă după acești zece ani, publicul continuă să 
vă aprecieze, pînă cind va dura asta ?

— Faceți un calcul rapid : dacă ai avut succes un an, 
plus doi, plus cinci, plus zece, asta face în total 18. Dacă 
ai fost 18 ani vedetă, ai dreptul la un statut definitiv. Dar 
asta se întâmplă rar. Dacă se întâmplă însă, durează pînă 
la sfirșitul vieții. Exemplu : Maurice Chevalier.

— Vă place să glumiți ?
— Sint melancolic, fără să fiu trist. Sînt vesel fără să 

fiu ridicol. Nu-mi place să povestesc glume. Nu colecționez 
anecdote. Nu am nimic din persoanele care sînt caraghiose 
cu bună știință, care își plasează poanta cînd vor. Eu nu 
pregătesc nimic dinainte. Dar uneori țâșnește de la sine.

— De ce nu jucați niciodată teatru ?
— Pentru că în teatru, după un anumit timp, ajungi la 

un fel de rutină, Or, eu am nevoie de o premieră în fie
care zi. La music-hall trebuie să lupți în fiecare seară. 
Trebuie să dorești să cîștig: toată lumea, dacă mă pot ex
prima așa.

— Cînd vedeți in fotoliul de orchestră pe Becaud, pe 
Brel sau pe Yves Montand ce simțiți ?

— îmi place. Dacă reușesc să interesez, un confrate ilus
tru, care cunoaște toate dedesubturile meseriei, înseamnă 
că am cîntat bine. Dar îmi place și mai mult să mă aflu 
eu într-un fotoliu de orchestră, să asist la o premieră la 
care un artist se zbate, gîndind : „Aznavour e în fața mea. 
Am să-i arăt eu ce pot*. Atunci petrec o seară minunată.

— Dacă nu jucați teatru, turnați in schimb multe filme.
— Am început cu un film al lui Franju „La tete contre 

Ies niurs*. Au urmat apoi „Le passage du Rhin', „Taxi 
pour Tobrouk", „Pai îs au mois d'aout", fără să mai soco
tesc cîteva filme americane. Pe platoul de filmare sînt 
totdeauna răbdător și calm, dar pretind înainte de a în
cepe să turnez o convorbire de 5 minute între patru ochi 
cu regizorul ca să cădem de acord asupra'felului în care 
voi juca.

— Care este principala dv. însușire ?
_  Munca. Mă îngrozesc la ideea că aș putea înceta să 

lucrez vreodată. Cînd nu scriu cîntece, sudez. Cunosc la 
perfecție meseria de sudor. De altfel, de îndată ce am ceva 
de lucru mă bucur. Sînt îndrăgostit de viață.

— Viața e frumoasă ?
— Este minunată. Chiar și nenorocirile prin care am tre

cut au fost minunate. Ele m-au călit și m-au făcut așa 
cum sînt.

— Dacă acum ați înceta să fiți Aznavour, ce ați vrea să 
fiți ?

Aznavour nu răspunde imediat. Zîmbește puțin sceptic 
și puțin înduioșat și puțin cochet :

— Voi fi totdeauna Aznavour, căci nimeni nu-mi va pu
tea lua ceea ce am obținut pînă acum.

Leon Zitrone.
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Olimpiada a mai scos în evi
dență încă un aspect: legătu
ra indisolubilă dintre pregăti
rea practică și cea teoretică. 
Câștigătorul. de anul trecut este 
absolvent al școlii profesionale 
de construcții și liceului seral. 
Octavian Mand este, de aseme
nea, absolvent al școlii profesio
nale șj elev în clasa a X-a a 
liceului seral. Deci, numai cei 
care alături de deprinderile 
practice dobîndite pe șantier 
învață asiduu și conștiincios 
pot să facă progrese în meserie, 
să-i deslușească toate ta nele. 
Adevărul acesta se mai spri
jină și pe un alt argumenti 
concurenții de la T.C.S.H. califi
cați la locurile de muncă, nu 
au obținut nici un premiu exis
tând un vizibil decalaj între ei 
și cei calificați prin școlile pro
fesionale. Undeva, a existat, 
poate, și o greșeală de selec
ție. Reprezentanții Văii Jiului 
au fost desemnați din peste 
150 de pretendenți, în cadrul 
fazelor de masă ce au avut 
loc la nivelul loturilor și șan
tierelor. Comitetul municipal 
U.T.C. a organizat cu mult simț 
de răspundere aceste faze, asl- 
gurîndu-le condiții optime de 
desfășurare și de selecționare a 
celor mai buni t’neri construc
tori . In Hunedoara atenția a- 
cordată fazelor de masă a fost 
mai slabă și rezultatele s-au 
văzut. De altfel, trebuie arătat 
că încă de anul trecut, cînd 
Dumitru Alexandrescu s-a în-

PRESTIGIOASĂ
tors la Petroșani cu premiul I, 
în Valea Jiului a fost declan
șată o intensă campanie de 
popularizare a acestei acțiuni 
destinată să contribuie la ri
dicarea calificării profes onale 
a tinerilor zidari ceea ce ex
plică în mare măsură partici
parea numeroasă de acum. La 
consfătuirea organizată cu acest 
prilej, participanții din Petro
șani au propus ca olimpiada să 
se desfășoare de două ori pe 
an — ceea ce reflectă interesul 
și aderența de care se bucură 
în rîndul tinerilor.

— Spre norocul meu — ne 
mărturisea Octavian Mand — 
lucrez în aceeași echipă cu 
Dumitru Alexandrescu. Văzând 
că a cîștigat olimpiada anul tre
cut. am fost stăpînit și eu de 
aceeași ambiție. De fapt, nu 
numai eu. Deocamdată colegul 
meu de la Brad s-a dovedit 
mai bun decît mine, dar asta nu 
mă descurajează ; mă voi pre
găti cu și mai multă perseve
rență, voi studia literatură teh
nică de specialitate pentru ca 
la viitoarea olimpiadă să-mi 
ating țelul.

Nu numai Octavian Mand 
gîndește astfel. Speranțe simi
lare nutresc toți participanții. 
Aceasta ni se pare a fi cel mai 
important cîștig al olimpiadei 
care a reușit să creeze o pu
ternică stare de emulație prin
tre tinerii constructori, o sta
tornică dorință de autodepășire 
și perfecționare în profesia a- 
ceasta grea dar de mare utili
tate socială.
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Mica publicitate
Persoană în vîrstă (b) caută accese. Adresați-vă adminis- 

canieră goală sau mobilată, trațieî ziarului.
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stituie o parte integrantă a tezaurului comun al patriei, 
comuniștii au luptat pentru eliberarea națională, pentru 
egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor țării, indiferent 
de naționalitate, s-au ridicat împotriva persevuViilor so
ciale.

Așezând alături de obiectivele ce vizau rezolvarea unor 
probleme izvorâte din realitățile românești, obiectivul cu 
caracter internațional, partidul comunist a militat consec
vent pentru educarea oamenilor muncii în spiritul interna
ționalismului proletar, ceea ce își găsește reflectarea în lo
cul pe care l-au trezit în rîndurile poporului nostru miș
cările revoluționare din diferite țări, iar in unele cazuri 
la participarea cu arma in mînă a comuniștilor români in 
luptele împotriva cotropitorilor fasciști și hitleriști din Spa
nia, Franța, Cehoslovacia, Uniunea Sovietică și alte țări.

Desigur, in partid n-a existat totdeauna o deplină cla
ritate ideologică. In condițiile grele ale luptei ilegale n-a 
fost posibilă dezbaterea largă și principială a problemelor 
economice și social-politice ale dezvoltării României. La 
această dificultate s-au adăugat o serie de confuzii moște
nite de la vechea mișcare socialistă. Esențialul este însă 
că aceste greutăți au fost în mod treptat învinse și, partidul 
comunist, chiar și în asemenea situații a acționat ca un or
ganism sănătos, care s-a dovedit sensibil la cerințele vieții, 
ceea ce a consolidat situația sa politică și i-a acordat ro
lul de avangardă a societății Numai așa s-a putut crea 
frontul național care a asigurat victoria insurecției de la 
23 August 1944 care a constituit un moment de cotitură 
in viața* poporului nostru.

In anii instaurării puterii populare partidul a condus 
lupta pentru făurirea economiei socialiste, pentru crearea 
unei industrii moderne, pentru dezvoltarea intensivă și 
multilaterală, reală a agriculturii, pentru făurirea culturii 
socialiste și dezvoltarea instrucțiunii publice, pentru per
fecționarea întregii vieți sociale.

Lupta dirză dusă de partid in anii ilegalității, care a 
cerut imense sacrificii și jertfe mari din rîndul celor mai 
buni militanți ai săi, înfăptuirile de însemnătate istorică 
tn procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate au realizat legătura indestructibilă intre milioane de 
oameni și partid, în care văd forța cutezătoare care scru
tează viitorul și pregătește drumul nostru pe noi trepte ale 
progresului.

Temei de îndreptățită mîndrie, istoria semicentenară a 
partidului este un puternic imbold, pentru fiecare cetățean 
al patriei de a participa cît mai plenar la opera de împli
nire a destinului nostru socialist.

I
I
I
I 
I
I
* 
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I i1
I 
(
I
I 
I 
I ( 
I 
I 
I l 1
I 
I
I
I 
I
* 
I 
I
I 
ț

Intr-un atelier al minei Lupeni, mecanicul Gh. Deac la lucru...
Foto: N. (HIENA
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RĂSPUNDEM CITITORILOR
£ MIHAI DUTCA, PETRI- 

LA : Potrivit actelor normati
ve care reglementează mate
ria respectivă, întrucât în con
tractul încheiat între dv. și 
I.G.L. privind spațiul locativ 
ce vi s-a repartizat, se stipu
lează că termenul de închirie
re începe de la 1 decembrie 
1970, chiria, decurge de la a- 
ceastă dată, chiar dacă, așa

cum ne arătați, nu v-ați mu
iat decît în cursul lunii.

© DUMITRU POPA. PE- 
TRILA : Veți primi pe a- 
dresă personală Un răspuns 
detaliat, în problema care vă 
interesează.

• IOAN DIRNU, LUPENI : 
Pretențiile dv. sînt justificate.

In consecință, vă puteți pre
zenta la conducerea coopera
tivei „Deservirea" Lupeni, de 
unde o să primiți cota par
te din beneficiu, ce vă revine 
pentru activitatea depusă în 
anul 1970.

£ GHEORGHE BOSCORO
DEALA, ELEV, LONEA i 
Cele relatate de dv. redacției

au fost cercetate și s-a con
statat că reprezintă realitatea. 
Pentru viitor veți primi fără 
întârziere revista „Racheta 
Cutezătorilor" la care sînteți 
abonat.

< NICU OPRIȘ, PETRI- 
LA : Pentru înlăturarea defi
ciențelor semnalate de dv. 
cu privire la salubrizarea și 
gospodărirea cartierului ,8 
Martie* Petrila, s-au luat mă
suri corespunzătoare.

U. M. T. F. DEVA
angajează

I

I
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Șoimii (12—14 aprilie); 
Republica: Atenție, broas
ca țestoasă (12—14 aprilie); 
PETRILA : Sechestrul de per-
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soană (11—13 aprilie); LO
NEA — Minerul : întâlnirea 
(12—14 aprilie); VULCAN: 
Căderea Imperiului Roman, 
seriile I și II (12—14 aprilie); 
LUPENI — Cultural : Mihai

| Viteazul,
| aprilie).

I

seriile I și II (12—18

îwî LUIWULAIynl Aulu 
pentru coloanele Petroșani ți Lu 

peni în condițiile H.C. 9t4/t9(>8.
S

i
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$ Informații se primesc la sediul coloanelor Petroșani 

Lupeni, telefon 1739 și 169.

E. M. DILJA

pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

■« maistru minier subteran
® maistru transport
Concursul se va

1971 ora 10. La concurs pot participa și anga
jați ai altor unități care îndeplinesc condițiile 
cerute de nomenclator. Actele pentru concur 
se vor depune pînă în preziua concursului.

ține în ziua de 10 aprilie

Informații suplimentare se pot obține la bi
roul personal al exploatării. I
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fire și fibre textile naturale șl 
sintetice, instalații industriale 
complexe, diverse mașini și u- 
tilaje, produse agro-alimentare 
și alte mărfuri.

în Irlanda

produse siderurgice, tractoare, 
camioane, mașini-unelte, 
duse agro-alimentare și 
mărfuri.

La rîndul său, Italia va
României : produse chimice și 
siderurgice, cocs metalurgic,

...și în Orientul Apropiat

pe trimisul 
revistei franceze

de nord...

JAPONIA : l.a uzina Kanagawa, din Japonia a lost rea
li-at primul laborator subacvatic, numit „SI \ l'OI’l A". Insta
lația, care o costat aproape un milion dolari, poate adă
posti 4 acvanauți și constă dintr-o bană, camere eu pre
siune scăzută, un elevator submarin și o ceamandur 
susținere.

In foto : Laboratorul subacvatic (dreapta sus) și eleva-

In foto: Interiorul laboratorului subacvatic.

(3) Tenismanii români 
Năstase și Ion Țiriac au repur
tat un nou și remarcabil suc
ces internațional, ciștigind pro
ba de dublu din cadrul tradițio
nalului turneu ..OPEN' de Ia 
Monte Carlo, in finală, jucăto
rii români au învins in patru 
seturi pe cunoscuții profesio
niști Tom Okker (Olanda) și 
Roger Taylor (Anglia). Primul 
set a revenit cuplului olandezo- 
englez cu 6—1. In continuare, 
Ilie Năstase și Ion Țiriac s-au 

‘dovedit superiori ciștigind 
mătoarele trei seturi 
6—3, 8—6.

@ Campionatele mondiale de 
scrimă, rezervate sportivilor sub 
20 de ani, au continuat la South 
Bend (Indiana) cu desfășurarea 
probei feminine de floretă. 
Victoria a revenit scrimerei 
maghiare Ildiko Schwarzenber
ger care, în turneul final, a to
talizat 5 victorii.

ur-
cu 6—3,

0 La Santiago de 
(luat sfîrșit întîlnirea — 
[faintre selecționatele Chile 
IjArgentinei, contând pentru se
mifinala zonei sud-americane 
ha „Cupei Davisu. După trei 
tile de întreceri, victoria a re
venit cu scorul de 4—1 jucă
torilor chilieni, care s-au califi
cat pentru turul x‘*~ *’
competiției.

© Competiția 
"de rugbi pentru 
nilor — F.I.R.A. (rezervată echi
pelor de juniori) a luat sfîrșit 
Ia Casablanca cu succesul echi
pei Franței, care în ultimul joc 
a învins cu severul scor de 
27—0 (11—0) echipa Italiei, cla
cată pe locul doi. Selecționata 
României, care a întrecut cu

Chile a 
de tenis

Și

următor al

internațională
..Cupa Națiu-

Lucrările sesiunii
PHENIAN 12 (Agerpres). — 

Intr-un raport prezentat în 
cadrul lucrărilor sesiunii Adu
nării Supreme a R.P.D. Coree
ne, ministrul afacerilor externe 
Hă Dam, s-a referit pe larg la 
problema reunificării pașnice

n țării, relatează ACTC. Minis
trul de externe a menționat că 
.în ultimul timp, unii oameni 
politici sud-coreeni s-au 
nunțat pentru instituirea 
schimburi între Nord și 
iar alții pentru inițierea

măsuri care să ducă la redu
cerea încordării dintre cele 
două părți, în efortul de a pre
găti calea unei soluționări paș
nice a problemei unificării na
ționale”.

Protocol comercial roinâno«italian
La 12 aprilie s-a semnat la 

București ^Protocolul privind 
schimburile comerciale între 
România și Italia pe anul 1971.

Potrivit acestui protocol, Ro
mânia va exporta în Italia 1 
produse chimice și petroliere.

Pentru convocarea unei conferințe arabe la nivel înalt
CAIRO 12 (Agerpres). — Se

cretariatul Ligii Arabe a pri
mit luni un răspuns pozitiv din 
partea guvernului libian la pro- 
punera marocană privind con
vocarea unei conferințe arabe

la nivel înalt în capitala Alge
riei — anunță agenția MEN. 
Un răspuns similar a parvenit 
Ligii Arabe din partea Kuwei
tului, după cum informează în 
numărul său de luni ziarul e-

giptean „Al Gumhuria”. Astfel, 
numărul statelor care au accep
tat pînă în prezent să -parti
cipe la reuniunea propusă de 
Maroc se ridică la cinci. Este 
vorba de Iordania, Liban, Alge
ria, Libia și Kuweit.

Luni s-au împlinit 10 ani 
(lerca omului in spațiul cosmic. La 12 a- 
prilie 1961, pe cosmodromul Baikonur, o 
enormă rachetă se desprindea de la sol 
transportînd in spațiul extraterestru prima 
navă cosmică „Vostok“, 
se afla maiorul cosmonaut 
efectuarea unei revoluții 
noastre la o altitudine de 
care se afla Iuri Gagarin 
pe pămînt, infăptuindu-se 
inieră a erei cosmice. De atunci, zborurile 
în Cosmos au continuat, spațiul care încon
joară planeta noastră fiind gazda numeroase
lor vizite ale pămintenilor Ia bordul unor 
vehicule spațiale, în cursul cărora s-a de
monstrat cu succes că omul poate trăi și 
lucra în Cosmos.

la bordul căreia 
Iuri Gagarin. După
in jurul planetei 

334 km, capsula in 
a aterizat cu bine 
astfel istorica pre-

La 21 iulie 1969, omenirea a mers mai de
parte în cucerirea Cosmosului : cosmonauții 
americani Neil Armstrong și Edwin 
au pus piciorul pe satelitul natural 
mintuluî — Luna. Au fost aduse pe 
mostre de sol lunar, au fost depuse 
prefața astrului nopții numeroase 
mente care permit o studiere mai amănun
țită a acestui corp ceresc, precum și a Uni
versului. La 10 noiembrie 1970, pe supra
fața Lunii a fost depus vehiculul lunar te
leghidat, „Lunohod-1", care se deplasează pe 
terenul accidentat culegind date, prelucrin- 
du-Ie și transmițindu-Ic pe Pămînt. Volumul 
imens de date culese de om și aparate in 
Cosmos sînt prelucrate in prezent de nume
roase institute științifice, deschizând noi ori
zonturi ale cunoașterii pentru omenire.
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La Teheran a luat sfîr- 
șit sesiunea subcomisiei mix
te ministeriale româno-ira- 
niene, de colaborare in do
meniile minier și geologic. 
Delegația română a fost con
dusă de Ion Mineu, adjunct 
al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei.

In memorandumul semnat

la încheierea lucrărilor, păr
țile au evidențiat rezultatele 
fructuoase obținute în timpul 
tratativelor, rezultate care 
se referă la extinderea coo
perării între cele două țări 
în domeniul explorării și 
punerii în exploatare a u- 
nor zăcăminte de minereuri 
neferoase din Iran, cu asis-

tența tehnică, instalații și e- 
chipament din România. De
legațiile au convenit asupra 
unui schimb de specialiști în 
acest domeniu și realizarea, 
în cooperare, a unor obiecti
ve. In timpul șederii în Iran, 
delegația de specialiști româ
ni a vizitat mai multe uni
tăți miniere.

Alegeri în 
R.D. Vietnam

Interviul președintelui Allende 
acordat revistei „L’Express"

SANTIAGO DE CHILE 12 (A- 
gerpres). — Președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, 
l-a primit la palatul preziden
țial La Moneda 
special al 
„L’Express", căruia i-a acordat 
un interviu. Arătînd că, Fron
tul Unității Populare deține în 
prezent conducerea executivă și 
că mai tîrziu va prelua pute
rea, președintele Allende a 
spus : „Pentru ca să ajungem 
la aceasta, am adoptat, așa cum 
am promis, cîteva măsuri indis
pensabile 1 accelerarea reformei 
agrare, naționalizarea marilor

companii străine, 
băncilor, controlul 
exterior și al mecanismelor fi
nanciare și monetare". Răspun- 
zînd unei alte întrebări, Sal
vador Allende a declarat că 1 
„Socialismul este un obiectiv 
clar al Frontului Unității Popu
lare, dar nu poate fi vorba de 
automatism în această privin
ță. Ne vom trasa calea în func
ție de condițiile interne, ca și 
externe". La o întrebare pri
vind atragerea muncitorilor la 
conducerea economiei, preșe
dintele chilian a declarat că 
„muncitorii vor alege pe repre-

Opinia publică și cercurile 
politice vest-germane despre 

atentatul împotriva 
președintelui

BONN 12. — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Atentatul împotriva pre
ședintelui R.F.G.. Gustav Hei
nemann, continuă să preocupe 
opinia publică și cercurile poli
tice vest-germane. Intr-o de
clarație oficială dată publicită
ții la Bonn, guvernul federal 
a precizat că deplînge și con
damnă manifestările de violen
ță devenite, în ultima vreme, 
tot mai frecvente în viața po
litică vest-germană. La rîndul 
șău, un purtător de cuvînt al 
președinției republicii a decla
rat că, în ultimul timp, pe a- 
flresa președintelui Heinemann 
sosesc tot mai multe scrisori

cu caracter amenințător, scri
sori analizate atent de poliția 
federală.

Partidul Comunist German a 
cerut din nou punerea în afara 
legii a tuturor organizațiilor 
neonaziste și 
chemare la 
democratice.

Intr-un comentariu 
acestor teme, ziarul „Neue Ruhr 
Zeitung” apreciază că se im
pune din partea autorităților o 
atitudine mai hotărâtă. Ziarul 
cere „măsuri drastice, de na
tură să apere legalitatea”. Este 
de datoria Bundestagului să a- 
nalizeze aceste aspecte și să 
hotărască interzicerea activității 
organizațiilor neonaziste, care 
incită la acte de violență și 
crimă, arată în încheiere zia
rul vest-german.

@ Disputată timp de două 
zile la Kecskemet, întîlnirea 
triunghiulară de natație dintre 
selecționatele R.F. a Germaniei, 
Suediei și Ungariei s-a înche
iat cu victoria înotătorilor ma
ghiari, care au totalizat 260 
puncte. Pe locul doi s-a clasat 
R.F. a Germaniei cu 229 puncte, 
iar locul trei a fost ocupat de 
Suedia cu 199 puncte.

© Peste 3 000 de spectatori 
au urmărit la Riga cea de-a 
doua manșă a finalei „Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet feminin, disputată între 
echipa locală Daugava (dețină
toarea trofeului) și formația 
franceză U. G. Clermont Fer
rand. Conform pronosticurilor 
victoria a revenit baschetbalis
telor sovietice cu scorul de 
62—56 (37—19).

Q In ziua a doua a turneu
lui internațional de fotbal (ju
niori) de la Roubaix, selecțio
nata Algeriei a învins cu sco
rul de 2—0 formația belgiană 
Standard Eiege.

® Miercuri sint programate 
meciurile-tur din cadrul semi
finalelor competițiilor europeno 
de fotbal. Iată programul com
plet al jocurilor: „Cupa cam
pionilor europeni" : Steaua Ro
șie Belgrad—Panathinaikos A- 
tena; Atletico Madrid — Ajax 
Amsterdam ; „Cupa cupelor' : 
P.S.V. Eindhoven — Real Ma
drid ; Chelsea — Manchester 
City ; „Cupa europeană a tir- 
gurilor- : F. C. Kbln — Juven
tus Torino, Liverpool — Leeds 
United.

$ După o pasionantă parti
dă Dinamo — Steaua, desfășu
rată duminică seara pe patinoa
rul artificial din parcul sportiv 
„23 August", a luat sfîrșit cam
pionatul național de hochei pe 
gheață. înaintea acestui meci- 
derbi, în fruntea clasamentului 
se afla Steaua cu 44 de puncte, 
urmată de Dinamo cu 43 de 
puncte. Numai o victorie a di- 
namoviștilor lo aducea acestora 
invidiatul titlu de campioni ai 
țării. Jocul, așteptat cu mult 
interes, a oferit multe faze pal
pitante și s-a încheiat cu sco
rul de 3—2 (0—0, 2—1, 1—1) in 
favoarea echipei Dinamo Bu
curești, care a intrat in posesia 
titlului.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
In explorările sale pe Selene, 
„Lunohod-l1* s-a apropiat de un 
nou crater, care prezintă un in
teres deosebit pentru seleno- 
logi. Se prevede explorarea 
craterului cu mijloacele de bord 
ale lunohodului.

De la Centrul de legături 
cosmice la mari distanțe se a- 
nunță că aparatele lunamobi- 
lului funcționează normal și că 
imaginile de televiziune retrans
mise pe Pămînt sînt bune.

Următoarea legătură cu „Lu- 
nohod-1" se va realiza la 13 
aprilie. . x

zentanții lor în cadrul direc
țiilor întreprinderilor. Ei vor 
trebui să acționeze în calitatea 
de proprietari, de responsabili. 
Minerii din industria cuprului 
trebuie să înțeleagă faptul că 
zăcămintele de cupru aparțin 
națiunii".

Președintele Allende a apre
ciat, pe de altă parte, că rela
țiile țării sale cu S.U.A. sîn» 
normale. „Nu am negociat încă 
indemnizațiile ce vor fi acor
date companiilor care exploa
tează cuprul, dar sîntem gata 
să o facem11, a spus el, refe- 
rindu-se la problema compen
sațiilor pentru societățile ame
ricane afectate de măsurile pri
vind naționalizarea cuprului.

In legătură cu poziția Repu
blicii Chile față de conflictul 
din Orientul Apropiat, preșe
dintele Salvador Allende a de
clarat : „Nu aprobăm întotdea
una guvernul Israelului, dar am 
recunoscut întotdeauna dreptu
rile poporului israelian ca, de 
altfel, și ale popoarelor arabe”.

HANOI 12 (Agerpres). — 
Duminică, în Republica De
mocrată Vietnam au avut loc 
alegeri pentru Adunarea Na
țională a celei de-a patra le
gislaturi și pentru organele 
locale ale puterii de stat. 
Alegerile, informează agenția 
VNA, s-au desfășurat sub 
semnul hotărîrii ferme a po
porului vietnamez de a ob
ține victoria în lupta de re
zistență împotriva agresiunii 
imperialiste și pentru con-' 
struirea socialismului. In în
treaga țară, menționează a- 
genția, din regiunile de mun
te pînă în cele mai îndepăr
tate insule, alegătorii s-au 
prezentat în număr mare în 
fața urnelor, exercitîndu-și, 
într-o atmosferă de entuziasm, 
acest drept cetățenesc.

Potrivit primelor știri so
site la Comisia centrală elec
torală, la alegerile pentru 
Adunarea Națională s-au pre
zentat 95—97 la sută din nu
mărul cetățenilor cu drept 
de vot.

Intr-o declarație făcută du
pă vot, premierul Fam Van 
Dong a subliniat că aceste 
alegeri marchează o mare 
victorie a poporului vietna
mez și a R. D. Vietnam care 
luptă împotriva agresorilor 
americani, desfășurând conco
mitent construirea socialis
mului. Alegerile au o mare 
semnificație, deoarece au loc 
într-un moment cînd popoa
rele vietnamez, laoțian și 
cambodgian obțin mari vic
torii pe cîmpurile de luptă, 
a adăugat Fam Van Dong.

@ Intr-un local din Monte
video a fost găsit un comunicat 
atribuit organizației ilegale care 
l-a răpit la 8 ianuarie a. c. pe 
ambasadorul Marii Britanii în 
Uruguay. Geoffrey Jackson. Do
cumentul, intitulat „o scrisoare 
deschisă", avertizează pe legis
latori să nu adopte măsuri ex
cepționale în vederea combate
rii activității membrilor respec
tivei organizații. Considerată de 
experții locali drept autentică, 
scrisoarea nu face însă nici o 
mențiune în privința stării să
nătății ambasadorului Jackson, 
pe care un telefon anonim o ca
racterizase miercurea trecută 
drept critică, in urma unui atac 
de cord.

Intr-o scrisoare adresată 
celor 11 000 de secretari ai sec
țiilor partidului comunist, Luigi 
Longo, secretarul general al 
P.C.I., relevă că, în condițiile 
actuale din Italia, este necesar 
să se desfășoare cu cît mai ma
re succes acțiunea pentru re
crutarea de noi membri în rîn- 
durile P.C.I. și să se realizeze 
preschimbarea integrală a car
netelor de partid, care are loo 
anual.
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@ De joi pînă duminică au 
căzut asupra orașului Riad și a 
împrejurimilor sale ploi toren
țiale — fenomen nemaiîntîlnit 
în zona capitalei Arabiei Sau- 
dite de aproape patru decenii. 
Cu temeliile măcinate de ape, 
mai multe zeci de case di o 
cartierele mărginașe ale 
șului s-au surpat.

© Etna a intrat luni în cea 
de-a doua săptămînă a actua
lei erupții, aruneînd fără în
trerupere cantități impresionan
te de lavă și -roci incandes
cente.

© Hassan Sabry El Kholy, 
reprezentantul personal al pre
ședintelui egiptean, Anwar Sa
dat, a sosit duminică la Beirut, 
venind din Dubai, ultima etapă 
a turneului întreprins în emi
ratele din Golful Persic, infor
mează agenția de presă MEN.

<$• In provincia de centru- 
nord a Ceylonului au avut loc 
duminică ciocniri între tru
pele guvernamentale și unități 
ale forțelor insurgente, anunță 
un comunicat oficial dat pu
blicității la Colombo.

Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană informează că la 
Phenian au început lucrările 
sesiunii a cincea a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene. a celei de-a patra legis
laturi. La sesiune participă Kim 
Ir Sen, secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
mierul Cabinetului de Miniștri, 
și alți conducători de partid și 
de stat.

BELFAST 12 (Agerpres). — 
La Londonderry, al doilea 
oraș ca mărime al Irlandei 
de nord, au avut Ioc dumi
nică noi incidente între popu
lație și forțele de ordine — 
primele de la desemnarea în 
cursul lunii trecute a noului 
premier al Ulsterului. Brian 
Faulkner. In timpul ciocniri
lor, in cursul cărora grupuri 
de tineri au atacat trupele 
britanice cu pietre și au în
cercat să transforme unele 
autovehicule în baricade, iar 
militarii au ripostat cu gloan
țe de cauciuc și gaze lacri-

mogene, 12 soldați britanici 
au fost răniți. Au fost ope
rate arestări. După cîteva ore 
de incidente, calmul a fost 
restabilit. In aceeași zi, in po
fida interdicției autorităților, 
locuitorii catolici au organi
zat marșuri in memoria celor 
morți în timpul răscoalei an- 
tibritanice de la Dublin, din 
1916. Pentru a preveni inci
dentele intre populația cato
lică și cea protestantă, dumi
nică au fost puși in stare de 
alarmă in Irlanda de nord 
10 000 de soldați. 4 000 de po
lițiști și 3 000 de rezerviști.
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AMMAN 12 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt mili
tar iordanian a anunțat că, 
în cursul nopții de duminică 
spre luni, s-au produs noi 
incidente armate între tru
pele guvernamentale și for
țele palestiniene în regiunea 
de nord a țării. Fedainii au 
declanșat un atac cu mitra
liere și rachete asupra loca
lității Mafrak — a declarat 
purtătorul de cuvînt. De ase
menea, a adăugat el, regiu
nea situată Ia nord de orașul 
Ilaintha a fost supusă tirului 
de mitraliere și bombarda
mentelor cu rachete lansate 
de pe teritoriul sirian.

Totodată, în capitala ior-

daniană, s-a anunțat că ope
rațiunile de percheziție, efec
tuate de către forțele de se
curitate într-o serie de car
tiere ale Ammanului, s-au 
încheiat duminică seara. Po
trivit agenției iordaniene de 
informații, aceste operațiuni 
au avut drept scop desco
perirea de arme și muniții. 
Ele s-au soldat cu confisca
rea unor arme grele, rachete 
și cantități de muniții. Cer
cetările au fost întrerupte în 
special în cartierele Mahatta 
și Hachimi, unde, în repetate 
rinduri, au avut Ioc incidente 
între trupele iordaniene și 
forțele palestiniene.
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Luptele din Cambodgia
PNOM PENH 12 (Agerpres). 

— In cursul nopții de dumini
că spre luni, forțele de rezis
tență populară din Cambodgia 
au atacat pozițiile deținute de 
trupele regimului Lon Noi la 
numai 23 kilometri de Pn'om 
Penh, relatează corespondentul 
agenției France Presse. In ace
lași timp, patrioții cambodgieni

au declanșat puternice atacuri 
asupra fortificațiilor de care e- 
fectivele militare ale administra
ției de la Pnom Penh dispun 
în defileul Pich Nil. Două ba
talioane ale forțelor regimului 
Lon Noi, dislocate în acest sec
tor, au fost încercuite de gru
purile patrioților.

Luptele violente se desfășoară

de trei zile și în apropierea 
plantațiilor Chup, Krek și Mi- 
mot din provincia Kompong 
Cham, precum și la 8 kilometri 
de orașul Chrum, Aviația a- 
mericană a întreprins bombar
damente la nord-vest de locali
tatea Chrum, pentru a veni în 
sprijinul trupelor regimului 
Lon Noi, informează agenția 
France Presse.

© Președintele Sudanului, 
Gaafar El Numeiry, care a so
sit la Cairo pentru o reuniune 
a șefilor de state arabe sem
natare ale Cartei de la Tri
poli, a avut duminică seara o 
întrevedere cu președintele e- 
giptean, Anwar Sadat, a anun
țat Radio Cairo.

© Abdelaziz Bouteflika, mi
nistrul afacerilor externe al Al
geriei, a sosit duminică la re
ședința regală marocană de la 
Marrakesh, unde a prezentat 
regelui Hassan al II-lea un me
saj personal din partea pre
ședintelui Houari Boumediene.

O Duminică a sosit la Tunis 
Belaid Abdesselam, ministrul 
algerian al industriei* și ener
giei. Belaid Abdesselam, care 
este purtătorul unui mesaj al 
președintelui algerian, Houari 
Boumediene, către premierul 
tunisian, Hedi Nouira, a decla
rat la sosire că vizita sa are 
loc în cadrul convorbirilor 0- 
bișnuite între cele două țări.

Intr-un articol publicat 
în ziarul ..Washington Post", 
Charles Yost, fost ambasador 
permanent al S.U.A. la Na
țiunile Unite, a cerut admini
strației să fixeze ziua de 31 
decembrie 1971 ca dată limită 
pentru retragerea completă a 
trupelor americane din Vietna
mul de sud. Yost apreciază că 
retragerea trupelor americane 
constituie soluția practică și 
realistă care ar putea să scoa
tă S.U.A. din implicarea ac
tuală in Indochina.

• Prof. Lionello Ferrari, 
eminent chirurg italian, a re
alizat o importantă invenție. 
Este vorba de o inimă arti
ficială care înlocuiește acti
vitățile organului natural 
bolnav. Prof. Ferrari, cunos
cut adversar al transplanturi
lor de inimă, este partizanul 
instalării unui organ artifi
cial în locul celui bolnav. 
Noul aparat, conceput de sa
vantul italian, se bazează nu
mai pe un circuit electronic 
foarte simplu. El reproduce 
in mod perfect pulsațiile și

Comandamentul american 
din Saigon a anunțat că patrio
ții sud-vietnamezi au doborit 
duminică trei elicoptere și un 
avion supersonic de tipul „F- 
100“ aparținînd forțelor aeriene 
ale S.U.A., prăbușirea aparate-f 
lor soldîndu-se cu doi morți și 
trei răniți. Un detașament de 
infanterie american, care a în
cercat să opereze în zona un- 
de a fost doborit unul dintre e- 
licoptere, situată la circa 145 
kilometri sud de Da Nang, a 
căzut într-o ambuscadă organi
zată de patrioți. In cursul lup
tei care a urmat, au fost uciși 
10 militari americani, iar alți 
6 au fost răniți.

< In cadrul alegerilor des-1 
fășurate duminică în întreaga 
Japonie pentru desemnarea u- 
nor guvernatori și consilieri 
provinciali, Ryokichj Minobe a 
recîștigat postul de guvernator 
al orașului Tokio pentru o pe
rioadă de încă patru ani, în-* 
vingîndu-1 cu o majoritate co
vârșitoare pe adversarul său 
conservator, Akira Hatano, 
sprijinit de către ' Partidul Li
beral Democrat de guvernă- 
mînt. Victoria lui Riokichi Mi- 
nobe, susținut de Partidul Co
munist din Japonia și Partidul 
Socialist Japonez, constituie un 
succes al Frontului unit al for
țelor progresiste din capitala 
niponă, grupate în jurul acestor, 
două partide.

<> Partidul Comunist din 
Japonia a înregistrat un avans 
important în alegerile locale 
desfășurate la 11 aprilie, cîști- 
gînd un mare număr de locuri 
în adunările prefecturale nipo
ne — anunță agenția Kyodo. In 
adunarea prcfecturală Shiziuka, 
de exemplu, unde nu posedau 
nici un loc comuniștii au ob
ținut acum patru mandate.

circulația naturală a singelui. 
Pînă în prezent toate tenta
tivele privind crearea unei 
inimi artificiale nu au dat 
nici un rezultat. Experiențe
le făcute au dat naștere la 
coagulare singelui, Ia dimi
nuarea globulelor roșii. Prof. 
Lionello Ferrari a experimen
tat cu succes, timp de trei 
ani, in Japonia, în calitatea 
sa de director al Institutu
lui cardiovascular, noua sa 
invenție, reușind intr-un nu
măr de cazuri să salveze 
viața unor bolnavi.
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