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Ia poalele Strajei aa 
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dea friu liber 
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AVÎNT

MINERII PETRILEI
își depășesc, zi de zi, angajamentele

Am pătruns intr-unui din 
birourile exploatării miniere 
Dilja. La o masă ședea, ușor 
aplecat asupra unor coli de 
hirtie de dimensiuni nu prea 
obișnuite, un tinăr blond cu 
un chip surizător și calm. 
Aștept un moment, apoi ti- 
nărul ridică privirea părind 
oarecum surprins de vizită.

RELEVANT
ÎNCEPUI DE

Ii explic pentru ce am ve
nit. Cele spuse de mine l-au 
pus in încurcătură, oarecum, 
apoi cu un 
reușește să 
simțămintelor

care caracterizează pe foar
te multi tineri in zilele noas
tre.

— Nu cred că put constitui 
un subiect pentru ziar. Iubesc 
munca și asta e tot. Dacă to
tuși insistați să scrieți des
pre mine...

Am început discuția cu 
Virgil Ciornei. 11 cunosc bi
ne. II văd adesea. A termi
nat liceul din Petroșani, apoi 
a urmat cursurile postliceale 
tehnice, devenind, după trei 
ani de studiu, un bun tehni
cian. Pasiunea pentru mate
matică și fizică l-a determi
nat să urmeze secția electro
mecanică, sector în care a și 
debutat in producție. Toți co
legii își manifestă admirația 
față de modul în care tină- 
rul coleg se descurcă in mul
titudinea problemelor pe care

Duminică dimineața, Casa 
de cultură din Petroșani a 
găzduit faza județeană a Fes
tivalului cultural-artistic al li
ceelor și școlilor profesionale, 
manifestare tradițională, care 
prilejuiește o amplă trecere 
în revistă a preocupărilor și 
aptitudinilor artistic.- ale ele
vilor.

Primii au intrat in scenă 
elevii de la liceele și șco
lile profesionale din Valea 
Jiului care au pregătit pro
grame variate, de mai multe 
ori de bună factură artistică 
și spectaculară, 
cultură generală 
s-a prezentat cu 
și un dans cu 
punctul forte al 
trileni a fost, fări 
corul, singura formație de a- 
cest gen care a evoluat în 
concurs. A lăsat o bună im
presie omogenitatea formației, 
frăgezimea vocilor îndelung 
exersate, atenta frazare și 
dozare a tonurilor, mai ales 
în interpretarea cîntecului 
.Privesc din Doftana*. Ce se 
întîmplâ însă cu corurile ce
lorlalte licee și școli profe
sionale din Valea Jiului ? Să 
urmeze oare exemplul coru
rilor sindicale din municipiul 
nostru care — parafrazîndu-1 
pe nenea Iancu — sînt „ad
mirabile, sublime dar... lip
sesc eu desăvîrșire" ?

Elevii liceului Vulcan au 
prezentat și ei un „unicat" 
în concurs : brigada artistică 
de agitație, al cărui text și 
regie artistică aparțin profe
soarei Maria Antoce. Cunos
cută încă din anii trecuți 
pentru valoarea sa, brigada 
liceenilor din Vulcan nu și-a 
dezmințit nici de această dată

Liceul de 
din Petrila 
recitări, cor 
eșarfe, dar 
elevilor pe- 

îndoială,

Vrednicii mineri de la Petrila adaugă, zi de zi, noi și 
noi realizări la cele obținute peste nivelul angajamentelor 
asumate în chemarea Ia întrecerea socialistă, în cinstea se
micentenarului creării P.C.R., lansată de colectivul minei, 
la începutul acestui an, către toate exploatările miniere din 
municipiu. La producția de cărbune, bunăoară, sarcinile do 
plan pe perioada trecută au fost depășite cu peste 6 600 
tone, intrecînd cu mai mult de 1 600 tone nivelul angaja
mentului luat pe întregul an și cu de peste trei ori anga
jamentul asumat pină Ia 8 mai.

Sectoarele III, I și II au o contribuție la depășirea de 
pină acum a angajamentului colectivului minei de 2 900, 
2 500 și, respectiv, 2 000 tone de cărbune extrase suplimen
tar prevederilor.

Succesele colectivului inițiator al întrecerii minerilor din 
bazin, se anunță în finalul primei etape a întrecerii a fi 
cu atit mai valoros cu cit, pe trimestrul I, economiile rea
lizate la prețul de cost al cărbunelui însumează 154 000 lei 
(cu 86 000 lei peste angajamentul perioadei), iar beneficiile 
realizate suplimentar se cifrează Ia aproape o jumătate de 
milion lei, intrecînd cu 270 000 lei angajamentul pe etapă.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMIT 

PE MINISTRUL COMERȚULUI S.U.A., 
MAURICE STANS

Președintele 
Stat al " 
mânia, 
primit 
Stans, 
S.U.A., 
țara noastră.

La primire au participat Cor
nel Burtică, ministrul comer
țului exterior, Ion Romanu și

E. M. Paroșeni, în abata- 
frontal, minerul atent, 

mina sigură pe manetă, 
dirijează funcționarea com

plexului O.M.K.T.

sursă a spiritului de abnegație și devotament
Printre cele mai importante 

înfăptuiri ale Partidului Comu
nist Român de-a lungul glo
rioasei sale activități de o ju
mătate de secol, la loc de frun
te se înscrie și făurirea omului 
înaintat care întrunește în sine 
cele mai înalte virtuți ale 
poporului — COMUNISTUL.

încă din anii grei ai activi
tății ilegale, partidul a desfă
șurat o neobosită activitate 
pentru educarea și călirea re
voluționară a comuniștilor a 
cultivat cu perseverență în rîn- 
durile lor patriotismul fierbin
te. internaționalismul proletar.

Desfășurînd marile acțiuni în
dreptate spre făurirea idealu
rilor poporului muncitor, par
tidul comunist a făurit aseme
nea oameni înaintați care în 
1929 în timpul grevei de la 
Lupeni, sau în anii de împotri
vire față de dictatura fascistă 
la Petrila și în alte localități 
din Valea Jiului au 
înalte dovezi de curaj și spirit 
de sacrificiu, care în anii re
facerii țării distruse de război 
și mai tîrziu în anii cincinale
lor s-au situat în fruntea 
minerilor, a tuturor oameni
lor muncii mobilizîndu-i prin

cuvîntul și prin faptele lor 
exemplare la dezvoltarea eco
nomică și culturală a Văii Ji
ului, la construirea vieții noi 
Pe meleagurile jiene. înalte tră
sături dovedesc comuniștii In 
aceste zile clocotitoare de ne- 
descris entuziasm cînd între
gul popor se pregătește să în- 
tîmpine sărbătorirea semicen
tenarului gloriosului nostru par
tid.

Trăsăturile moral-politice a- 
le comunistului constituie o 
noțiune dinamică, complexă ca
re trebuie privită și înțeleasă 
în contextul desfășurării istori
ce. Se cunoaște că mersul îna
inte al societății omenești, ri
dicarea României Pe noi trep
te ale progresului economic și 
social pun în fața partidului 
sarcini de amploare tot mai 
mare și din ce în ce mai com
plexe. De aceea, mai mult ca 
oricînd în trecut, în actuala 
etapă, cînd pe pămîntul Ro
mâniei se clădește societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată partidul se preocupă neo
bosit de educarea comunistă a 
membrilor săi insuflîndu-Ie pa
siune și devotament față de ca
uza socialismului, răspundere 
față de sarcini și față de avu-

tul obștesc, principialitate și 
corectitudine în activitatea pro
fesională și obștească, spiritul 
unei morale sănătoase față de 
familie și educația copiilor

Consiliului de 
Republicii Socialiste Ro- 
Nicolae Ceaușescu, a 

la 26 aprilie pe Maurice 
ministrul comerțului al 
care face o vizită în

Gheorghe Oprea, consilieri, Ni- 
colae Finanțu, director general 
în Ministerul Comerțului Ex
terior.

A luat parte Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Oaspetele a fost însoțit de Ro
bert McLellan, adjunct al mi
nistrului comerțului S.U.A.,

Lawrence Fox, adjunct al a- 
sistentului ministrului pentru 
politica comercială externă.

Ministrul Maurice Stans a 
transmis președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj din partea președin
telui S.U.A., Richard Nixon.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

pe calea
îmbunătățirilor

Kitmuri 
hunedorene6i

A apărut revista „Ritmuri hu- 
nedorene", supliment 
social și cultural al 
„Drumui socialismului* 
dedicată apropiatei aniversări 
a semicentenarului Partidului 
Comunist Român. Semnează ar
ticole tovarășul loachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R. - 
„O jumătate de secol sub stin
dardul inflăcârat al marxism-le- 
ninismului" -, tovarășul David 
Lazăr, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. 
- „Partidul - societatea - de
mocrația, o autentică dialectică

politic, 
ziarului 

Deva

marxistă in acțiune" —, 
standin Clemente, președintele 
Comitetului județean pentru 
cultură și artă, loan Frâțilâ, di
rectorul Filialei județene Hune
doara - Deva a Arhivelor Sta
tului, Radu Ciobanu, Gheorghe 
Armășescu și alți colaboratori. 
Cu un aspect grafic sobru dar 
atrăgător, revista oferă cititori
lor o mare diversitate tematică: 
istoria partidului, ideologie, re
portaje, materiale de cultură, 
școală și educație, producții li
terare ale unor scriitori din ju
deț in curs de afirmare.

CU 
prof, 
dr. 
ing. 

Aron 
Popa, 

rectorul 
I.M.P.

Experiența acumulată pînă în prezent a ară
tat că, în cadrul acțiunii de perfecționare con
tinuă a învățămîntului superior minier, alături 
de îmbunătățirile care se impun pe linia proce
sului instructiv-educaliv, un rol important îl 
joacă. organizarea mai bună, conJucerea mai 
eficientă, mâi operativă a întregii munci de for
mare a specialiștilor necesari mineritului ro
mânesc în plină dezvoltare.

Dezbaterea care a avut loc la Institutul de 
mine din Petroșani in primul trimestru al anu
lui în curs a scos in evidență o serie de as
pecte interesante legate de problema perfec
ționării conducerii, a organizării pe ansamblu 
a activității. Relevarea acestora a constituit și 
scopul convorbirii purtate recent cu tov. prof, 
dr. ing. ARON

— In vederea 
miei consiliilor 
ne-a relatat 
s-a propus ca atribuțiile sena
telor universitare (scoaterea 
posturilor la concurs și numi
rea comisiilor examinatoare, or
ganizarea structurii facultăților 
etc.) să fie extinsă și asupra 
consiliilor profesorale ale insti
tutelor. Se preconizează crește
rea rolului catedrelor și a șe
filor de disciplină care să poa
tă decide, printre altele, repar
tizarea orelor pe forme de ac
tivități. Pentru asistenții și .șefii 
de lucrări care nu au o vechi
me de doi ani în producție 
sau cel puțin opt ani în învă- 
țămîntul superior, se prevede 
ca — pe viitor — catedra să 
stabilească unitățile unde aceș-

tia să efectueze un stagiu de 
producție cu durata de un an. 
S-a făcut propunerea ca stagiul 
respectiv să se repete din cinci 
în cinci ani.

— Referitor la 
legăturii atit de 
producția, care
dezbaterii v-au reținut, îndeo
sebi, atenția?

— Cred că, în primul rînd< 
e binevenită propunerea pri
vitoare la formarea colective
lor mixte de cercetare științi
fică menite să studieze soluțio-, 
narea problemelor majore ala 
sectorului minier. Cooptarea ca-

■gunoi renume. Textul, dedi
cat gloriosului semicentenar 
al partidului, s-a detașat prin 
frumusețea sa literară, ofe
rind interpreților un larg 
cîmp de desfășurare a mul
tiplelor lor aptitudini. Foarte 
bună, poate cea mai bună 
din concurs la proba sa — 
deși nu a avut un auditoriu 
atent, liniștit — a fost eleva 
Daniela Purice de la același 
liceu care, în cunoscuta poe

zie a lui N. Labiș „Moartea 
căprioarei", a dovedit multă 
sensibilitate și nebănuițe re
surse emoționale.

Elevii liceului din Lupeni 
au evoluat în concurs cu un 
grup vocal relativ omogen 
însă inegal în interpretare, 
cu recitatori și soliste de mu
zică populară fără nimic deo
sebit, dar cu un duet vocal 
foarte bine pus la punct care 
a cîntat intr-o manieră atrac
tivă și convingătoare o suită 
de melodii populare.

De la Liceul industrial din 
Petroșani a participat un sin
gur concurent, ce-i drept bine 
ales și mult aplaudat de pu-

blic. Este vorba de elevul 
loan Velica, care e reprodus 
cu umor și fidelitate față de 
modelul original un moment 
vesel din repertoriul lui Va- 
sile Tomazâan. Ce se întîm- 
plă însă cu restul elevilor li
ceului ? Să nu dovedească ei 
nici o preocupare pentru 
dans, muzică, teatru ? Ori 
s-au prezentat la faza mu
nicipală a concursului atît de 
slab îneît n-au fost admiși 
la cea județeană ? Aceleași 
întrebări le adresăm (profe
sorilor) și elevilor de la li
ceul Uricani I

Mai bogat și mai variat a 
fost programul oferit de e- 
levii Liceului de cultură ge
nerală din Petroșani. Rodica 
Giosan și Doina Decuseară 
au interpretat pe două voci, 
acompaniate la pian de Ca
melia Ilieș, melodii de mu
zică ușoară bine alese pen
tru posibilitățile lor vocale, 
în schimb elevul Constantin 
Găman și-a încercat șansele 
la vioară cu o piesă de J. 
Pierrot, prea dificilă pentru 
stadiul interpretativ în care 
se află. Mai pregătit a fost 
liceanul petroșănean Augus
tin Frățilă care a cîntat la 
vioară un „vals" de Brahms 
și .Serenada" lui Tosseli. In
teresant ni s-a părut și gru
pul vocal al Liceului de cul
tură generală din Petroșani 
care a venit cu un scurt pro
gram de melodii populare.

Dintre solistele prezente în 
concurs, și au fost destul de 
multe, cea mai pregătită din 
toate punctele de vedere a

Constantin PASCU

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada aHistfcă de agitație 
a Casei (Se cuShiră 
PE PRIMUL LOC

Săptămina trecută, s-a înche
iat întrecerea republicană a 
brigăzilor artistice de agitație 
organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Uniunea Generală a Sindicate
lor, Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea Centrală a Co
operativelor Meșteșugărești, in 
cinstea gloriosului semicentenar 
al partidului.

Ziarele centrale de sîmbătă 
au anunțat laureatele întrecerii ; 
pe locul întîi, la compartimen
tul rezervat cluburilor, caselor 
de cultură municipale, orășe
nești ale sindicatelor și tinere
lului se află și brigada artis-

tică de agitație a Casei de cul
tură din Petroșani. Textul și 
îndrumarea aparțin lui Gheor
ghe Negraru, in același timp 
și interpret al brigăzii, căruia 
i-am solicitat cîteva cuvinte pe 
marginea succesului obținut la 
București. „Brigada noastră ar
tistică de agitație s-a prezentat 
cu un program intitulat „Cu 
autostopul prin Petroșani" — 
ne-a spus tov. Gheorghe Negra
ru — axat pe probleme de fie
care zi din orașul nostru, dale
le fiindu-ne furnizate de adu
nările generale ale salariaților. 
Pe lingă lalilățile de interpre
tare care au lost remarcate.

am fost felicitați și pentru 
combativitatea textului, ceea 
ce ne îndeamnă ca și de acum 
înainte să ne bazăm pe fapte 
concrete, de mare interes pen
tru spectatori. Cu excepția mea 
membrii brigăzii sînt tinerii (in 
jur de 17—18 ani) plini de en
tuziasm : Porumbița Belgun, 
Stela Badea, Mariana Falosy, 
Liliana llisem, Gheorghe Sze- 
reș și loan Velica. O contri
buție însemnată la succesul 
brigăzii a adus formația noastră 
de muzică ușoară „Atlas" con
dusă de loan Botogel".

li felicităm pe toți membrii 
brigăzii și le urâm succese tot 
așa de mari in viitor.

Intr-o corespondență semna
tă de tovarășul Valeriu Coan- 
drâș, prim-secretar- al Comite
tului orășenesc Lupeni al U.T.G. 
ne sînt relatate un șir de en
tuziaste acțiuni ale tinerilor 
din localitate închinate semi
centenarului partidului. Am 
sintetizat) cîteva din rezultatele 
incontestabile ale bogatului și 
mobilizatorului program de ac
țiuni de muncă- patriotică con
sacrate măreței sărbători.

Cuprinzînd un număr de 
3 500 de uteciști ai orașului — 
în majoritate salariați ai explo
atărilor miniere Lupeni și Băr- 
băteni, ai preparației de căr
bune și F.F.A. „Viscoza" — or
ganizațiile U.T.C. din orașul

minier de 
îndreptat 
tinerilor spre obiective de ma
re importanță economică și s®-* 
cială ca sprijinirea producției, 
colectarea fierului vechi, par
ticiparea la acțiunile de înfru
musețare și bună gospodăriră 
a localității.

Un prim bilanț bogat în roa
de este edificator despre dra
gostea, pasiunea și hărnicia cu 
care uteciștii de la Lupeni în- 
tîmpină glorioasa aniversare a 
50 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român. Inca- 
drîndu-se cu entuziasm în ac
țiunea ..Decada record a tine-

Linișlea patriarhală a sate
lor răspindite in văile mun
ților, pe dealuri este între
ruptă de zgomotul atelierelor 
de reparații, a secțiilor de 
prelucrare a produselor agri
cole, a fabricilor de capaci
tate mică cu profil diferit și 
a microcentralelor. Bezna ca
re invăluia odinioară totul la 
căderea serii este sfișiată de 
salbe de lumini pe distanțe 
tot mai mari, desenind con
turul așezărilor care înainte 
nu cunoșteau decit lumina 
opaițului. Apa riurilor se 
transformă in energie și caii 
putere domesticiți aleargă a- 
colo unde omul are nevoie 
de ei, ajută la ridicarea ni
velului de trai al colectivi
tății.

Județe și provincii, comu
ne populare și brigăzi de pro
ducție au construit in ulti
mii ani numeroase micro- 
centrale care joacă un rol 
deosebit și in transformarea 
naturii prin extinderea rețe
lei de irigații.'

In județul Yunciun din 
provincia Fukien, ținut mun
tos, cu multe cursuri de apă, 
funcționează 124 microhidro- 
centrale cu o capacitate ge
neratoare de patru mii kW 
care se află sub administra
rea comunelor populare și

brigăzilor de producție și îm
preună cu cele 130 stații de 
pompare au schimbat < ornplet 
înfățișarea acestor locuri.

Cînd brigada de producție 
Utun a hntărit să construias-

rd hidrocentrala sa dispunea g 
de numai 2 600 iuani, sumă g 
ce a fost folosită pentru g 
construirea unei stafii de g 
pompare dotată cu o turbină fl 
fi pentru un decorticator de 9 
orez. Brigada a prelucrat an 3 
de an produsele agricole și H 
a făcut economii astfel incit. ■ 
după o perioadă, ea a avut J

■I. GALAȚEANU 
corespondent Agerpres 

la Pekin

(Continuare in pag. a 4-a)
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„CLIPA SEMICENTENARULUI
Casa pionierilor din Lu

pcni. în colaborare cu Comi
sia metodică a profesorilor 
dc educație fizică, a orga
nizat o frumoasă competiție 
handbalistică dotată cu „Cu
pa semicentenarului11. Au 
participat 6 echipe de fete 
și băieți din Lupcni și Uri- 
cani. In a Il-a zi de între

ceri, pentru locurile 1—2 s-au 
fntîlnit echipele Școlii gene
rale nr. I și .Școlii generale 
nr. 2 (atit la fete cit și la 
băieți). Trofeele puse în joc 
au fost cîștigate de echipele 
Școlii generale nr. 1, care au 
învins eu scorul de 16—11 
(la băieți) și de I—0 (la fete). 
In întâlnirile pentru locurile

3—4 i Școala generală nr. 4 
— Școala generală nr. 3 
(5—4) la fete și Școala gene
rală nr. 3 — Școala generală 
nr 4 (3—7) la băieți. S-au e- 
vidențiat: Erika Roth, Au
rica Izvoranu, Liviu Banc și 
Constantin Moraru (Școala 
generală nr. I). Silvia Gyu- 
kyl și Valeria Brătilocea

(Școaja generală nr. 2), Rada 
Frăteanu, Maria An dorian. 
Adrian Ha teu și Lucian Al
bert (Școala generală nr. 3), 
Silvia Sabin, Elena Bologa. 
Ana loșa. Enw Nngy și Teo
dor Bogdan (Școala generală

4).

I. JAILING

FOTBAL, DIVIZIA A FOTBAL, DIVIZIA €
r
c L A S A E N T D L

1. Rapid 21 9 0 2 24—13 28
2, Dinamo 21 10 i 5 35—18 26
3. Steaua 21 9 7 & 30—21 25
4. Farul 21 10 5 6 31—29 25
5. U.T.A. 21 10 4 7 29—22 24
L Petrolul 21 9 8 6 25—22 24
7. Steagul roșu 21 9 5 7 15—15 23
& Politehnica 21 9 4 8 83—28 22
a. „U" Craiova 21 8 5 8 17—18 21

10. -V" Clui 21 8 4 9 21—21 29
n. F. G. Argeș 21 7 6 8 29—29 20
12. S. C Bacău 21 8 2 11 25—29 18

1 13. Jiul 21 8 2 11 19—25 18
14. C.F.R. Cluj 21 0 5 19 23—34 17
15. Progresul 21 6 5 11 16—26 15

1 16. C.F.R. Timișoara 21 4 2 15 12—34 10
s_______________________________7

Rezultate tehnice
F. C. ARGEȘ — PROGRESUL 3—0
G.F.R. TIMIȘOARA — JIUL 1—2
RAPID — POLITEHNICA 2—1
S. C. bacau — G.F.R. CLUJ 0—0
FARUL — DINAMO 2—1
,.U" CLUJ — PETROLUL 1—1
STEAUA — U.T.A. 3—0
STEAGUL ROȘU — ,U- CRAIOVA 1—0

comodă
In cea dc-a 13-a etapă

Etapa viitoare
Petrolul — Farul; Politehnica — Steaua; U.T.A. — 

Steagul roșu; Dinamo — F. C. Argeș; Jiu) — „U“ Cluj; 
„U“ Craiova — Rapid; Progresul — S. G. Bacău; C.F.R. 
Cluj — C.F.R. Timișoara.

U L
a cîșfigaf ia Timișoara!

â 
campionatului diviziei B de 
baschet masculin. Știința Pe
troșani a întâlnit formația 
Constructorul Arad. Cele do
uă vecine de clasament — 
Știința pe locul 6, Construc
torul pe locul 7 — cu același 
număr de puncte dar depar
tajate prin coșaveraj anun
țau . un meci echilibrat, în 
care fiecare echipă să lupte 
pentru victorie. Echilibrul a 
rămas însă numai în clasa
ment pentru că în teren stu
denții au fost net superiori 
adversarilor, cîștigînd întîl- 
nirea la un scor concludent i 
50—37 pentru Știința. For
mula cu care Știința începe 
partida — Bochiș, lanoșiga, 
D. Ilea, Boboiceanu și Șturek 
— își. impune superioritatea 
din primele minute de joc, 
preia conducerea și nu o mai 
cedează pînă la final. In mi-

După egalul obținut în etapa 
trecută pe teren propriu, in fa
ța Științei Petroșani, antreno
rul Cornel Cărare t-a asigurat 
pe suporterii echipei Minerul 
Lupeni că lupta pentru promo
varea în divizia B nu s-a ter
minat. In atari condiții, par
tida Minerul Lupeni — Minerul 
Bocșa era așteptată cu legitim 
interes de către spectatorii 
locali, ei prpvăzînd nu numai 
o victor e dar și un joc bun, 
dătător de speranțe, al favori- 
ților lor. Dar dacă victoria a 
fost obținută, jocul prestai de 
fotbaliștii din Lupeni nu a fost 
prea dătător de speranțe. Mi
nerul Bocșa a fost o parteneră 
modestă de întrecere care nu

le-a pus probleme gazdelor deși 
a înscris un gol, așa-zis de o- 
noare.

.oca Iniei î încep meciul „tare* 
din primul minut și tot din 
primul minut încep și ratările. 
Ocazii clare sînt irosite pe Hnd 
de Bulbucau, Râsădeanu, Am- 
bruș, Polgar. Oaspeții se apără 
calm și organizat, și 
tacă rareori dar destul 
culos. In minutul 30, 
ne inițiată de jucători: 
peni este oprită prin 
careu de către Docleanu. 
tura de la II metri este 
sformatâ de Bulbucan: 
pentru Minerul Lupcni.

Jn partea a doua a meciului, 
tot gazdele au mai mult iniția

contraa- 
de peri- 
o acțiu- 
din Lu- 
henț în 

Lovi- 
tran- 

1—0

tiva și majorează scorii’ 
două ori : în minutul 
Precup și în minutul 0» 
Râsădeanu. Mulțumiți de rezul
tat localnicii nu mai insistă 
suficient, dind posibilitatea oas
peților să reducă din hand • ap 
în minutul 70 al partide . Autor 
al goi ului Barany.

A fost un meci dc factură 
tehnică modestă, în-care Mine
rul Lupcni a făcut pur și sim
plu un antrenament cu partene
ra sa de întrecere Minerul 
Bocșa. Intîlnirea a fost bine 
condusă de către Vasile Matei 
din Sibiu.

Etapa viitoare : Metalul Tur- 
nu Severin — Minerul Lupcni,

Eugen POPA

de 
pi in 
pun

STIINTA A

• Min, 30, Peronescu face 
să amuțească galeria timișore
ană, înscriind magistral: 1-0

• Mim 58, Arbitrul acor
dă penalty și Regep trans
formă : 1-1

• Min. 80. Libardi dă lo
vitura de grație : 1-2

Era minutul 80. Ga urmare 
t unuia dintre numeroasele 
laulturi în apropierea careului, 
cu care gazdele, într-un elan 
greu de stăvilit, își întîmpinau 
„musafirii*1, dotați cu un vizi
bil ascendent de tehnicitate, 
arbitrul acordă Jiului o lovitu
ră liberă directă, aproape per
pendiculară pe poarta lui Co
rec. Distanța — 25 m. Cel mai 
aproape de balon — Peronescu. 
Va avea de gind extrema dreap
tă oetroțăneană să-și învingă... 
aingur adversarii ? Nu. Pero- 
nescu trece bolid pe lîngă ba- 
k.n. din lateral vine în viteză 
Libardi și, cu un șut puternic, 
pt lîngă colțul „zidului* timi
șorean, expediază mingea în 
gel. Corec n-a avut nici măcar 
timpul realmente necesar pen
tru a-și etala încă unul din 
spectaculoasele (dar ineficien
tele) sale plonjoane... 2—1. îm
brățișări îndelungate, lacrimi 
de bucurie, consternare în tri
bune, rumoare destinsă și acla- 
mări explozive în mica .gale
rie* petroșăneană. Urmează s 
perioadă de 10 minute de joc 
frumos, calm, în care echipie
rii formației oaspe, cu toată e- 
boseala efortului anterior, „ga
lopează' în teren, descătușați 
ți siguri de victorie, 10 minute 
in care Ion Constantin, Pero
nescu și ceilalți înaintași jiuliști 
ne determină să notăm și cîteva 
r,numere“ de mare virtuozitate, 
in fața unui adversar adus în 
pragul stării de perplexitate, 
de... grogy în p i ure (Ion Con- 
elanfin, de exemplu, în min. 86, 
probabil pentru a-și .bate“ cine 
țtie ce record personal, încear- 
• â să dribleze și pe al... 6-lea

adversar dar, bineînțeles, pier
de. Urciorul...).

Dar să vedem ce 6-a întîm- 
plat pînă în minutul 80.

De la fnceput o specificare i 
meciul, în totalitate, a fost de 
un rar dramatism, o aprigă în
cleștare de forțe, e dispută sur
dă, dinamică, în care jucătorii 
ambelor echipe, de pe același 
de neinvidiat „piedestal11 al 
fricii de retrogradare, s-au dă
ruit totalmente unei partide de 
rară uzură, epuizante. A cîști- 
gat, nu cum era firesc, după 
previziunile altora, echipa cea 
mai calmă (aceasta fiind C.F.R.- 
ul care, se zicea, n-ar avea ce 
pierde, dar care s-a agățat toc
mai de firavul licăr al speran
ței într-o ipotetică „salvare11 de 
la înnecul previzibil), ci echipa 
care s-a dovedit, de la dis
tanță, posesoarea unor mai cer
te posibilități tehnice, echipa 
care nu a încetat nici un mo
ment, pe parcursul celor 80 de 
minute, să-și .hrănească11 cer
titudinea că adversara sa, îm
pinsă înainte doar de elan, nu 
poate pretinde prea mult... Și 
aceasta a fost echipa Jiul. Dar 
cu ce preț ! Cu cite eforturi! 
Cu cîtă risipă de energie! Să 
derulăm, împreună filmul me
ciului...

Pe o vreme mohorâtă (a 
plouat toată dimineața la Ti
mișoara). sub amenințarea unor 
nori grei, sumbri și în fața 
unor tribune semipopulate dar 
colorate cu umbrele, partida a 
început cu atacuri insistente ale 
ceferiștilor, deciși să încerce 
imposibilul (mă refer la evita
rea retrogradării). Apărarea

Gol ! Peronescu. din voie, umflă plasa...
Foto : Ion LICIU

BASCHET

Corec în plonjon. Spectaculos da..

Jiului face față, cu greu, va
lului de acțiuni ofensive ale 
adversarilor (dar face...) nu lip
sesc micile gafe, fără urmări 
pentru Stan, gafe care deter
mină pe Panici, Seceleanu, Re
gep și ceilalți să se „ambaleze* 
mai cu ardoare, înaintarea pe
troșăneană nu reușește încă să 
se „găsească* (primul șut al 
oaspeților e expediat, timid, 
spre poarta lui Corec, in min. 
6, de către... fundașul (ara- 
malis), Stan se dovedește un 
adevărat înger păzitor în fața 
șuturilor lui Floareș, Regep și 
Pirvu. In min. 15, înregistrăm 
prima acțiune, pe front larg, 
a Jiului, nefinalizată de Nai- 
din, deși măiastră broderie 
semnată de Urmeș si Ion Con
stantin, pretindea, parcă, un alt 
punct culminant. Urinează alte și 
alte atacuri ale timișorenilor, sto
pate decis și ferm de o apărare 
în care, deja, încep să se pro
fileze figurile, nu greșim dacă 
afirmăm, eroice, ale lui Stoker 
și Matei Popescu (într-un duel 
de perpetuă forță cu Panici). In 
minutul 18, un nou atac jiu- 
list, condus de Naidin, are soar
ta primului... Corec încă nu e 
pus, serios, la Încercare. Și nici 
nu va ti pînă în min. 30 (după 
ce, în prealabil Libardi are ne
voie de îngrijirile medicului, 
și trece, eiteva minute, figurant 
pe extremă) cind, ca urmare a 
unei acțiuni pe cont propriu, 
pe partea dreaptă, al lui Ion 
Constantin, centrarea excelentă 
a acestuia este finalizată ma
gistral de Peronescu. In timp 
ce pe chipurile timișorenilor 
din tribună, ușor răcorite de 
ploaia subțire, se așterne pa
loarea mută a speranțelor zdro
bite iar gîndurile li se îndreap
tă spre cealaltă echipă timi
șoreană, care a clacat și eu la 
Oradea, pe gazon, impulsionați 
de noua vedetă a suporterilor 
de pe Begu, bucureșteanul 
Pirvu, elevii lui Tache Macri 
își continuă avalanșele spre 
poarta lui Stan, dezordonule 
însă, purtînd clar pecetea ner
vozității, a... durerii în fața im
placabilului timp, care se scurge 
ineficient pentru e>... Și a luat 
sfîrșit prima repriză.

La reluare, — două „noutăți* 5 
Periatu in locul lui Panici, Ma- 
rincan in poarta lui Stan. (De 
ce ? Pentru că, la pauză, Stan 
a acuzat, îndreptățit, o indis
poziție).

Ceferiștii încep, din nou, in 
„trombă- dar, curînd, jocul »e 
echilibrează, atacanții Jiului se 
„înfig- mai des in dispozitivul 
defensiv advers, Urmeș, Libardi 
și, în special, Ion Constantin se 
află de mai multe ori în ca
reul sau în apropierea careu
lui gazdelor, dar se încurcă re
ciproc (min. 49), șutează im
precis (Peronescu în min. 56) 
sau nu sînt lăsați să șuteze, în 
sensul că sînt dezechilibrați, de 
multe ori, cu mijloace rudimen
tare, de apărătorii C.F.R.-ului, 
în care excelează prin nespor- 
tivitate Mehcdințu și Bocșa.

In minutul 58, pentru mo
ment, îndreptățitclc pretenții la 
victorie ale jiuliștilor sînt nă
ruite . arbitrul acordă penalty 
gazdelor, in urma unui fault al 
lui Popescu asupra lui Bojin. 
Transformă, impecabil, Regep 
și... 1—1. Acum începe adevă
rata și disperata luptă pentru 
victorie. De ambele părți, se 
acționează cu fermitate, de mul
te ori cu mult peste nivelul 
admisibilului joc bărbătesc, ar
bitrul, scăpînd meciul din mî- 
nă, dă decizii inconforme cu 
realitatea, în compensație sau 
ilogice, nervozitatea atinge a- 
pogeul, atacurile sînt „bruscate1* 
la marginea careurilor, ener
giile se consumă într-un joc 
haotic, fără orizont și șansă de 
reușită finală, are loc, cum s-ar 
spune, într-un limbaj obscur, 
al sufleteștilor, un joc ,1a ru
pere11.

Totul, însă, se termină în 
min. 80 despre care am vorbit. 
In începutul rîndurilor de față...

Felicitări, pentru marea vic
torie repurtată la Timișoara, 
merită, fără elogii deosebite 
cuiva. întreaga echipă a Jiu
lui, care a „mers11 la cîștig și 
a cîșligat...

Arbitrul Petre Sotir (Bucu
rești), ajutat (e un fel de a 
spune pentru că de multe ori 
a fost mai mult derutat) la 
tușă de Gheorghe Dragomir și 
Alexandru Paraschiv, tot din 
București, a condus următoarele 
f '-muții : JIUL: Stan (Marin- 
can) — Popescu, Georgevici, 
Stoker, Caramalis — Urmeș, 
Dodu — Peronescu, Libardi, Ion 
Constantin, Naidin; C.F.R. TI
MISOARA : Corec — Pirvu, 
Mehcdințu, Bodrojan, Bocșa — 
Seceleanu. Chimiuc — Floareș, 
Bojin, Regep, Panici (Periatu).

V. TEODORESCU

nutul 8. gazdele conduceau 
cu 20—10; în minutul 11 cu 
24—16 ; în minutul 17 cu 
32—18, iar în minutul 20 (ul
timul al primei reprize) Ști
ința avea un avantaj de 16 
puncte față de partenera sa 
de întrecere : 36—20 pentru 
gazde.

In repriza secundă tot stu
denții sînt cei care conduc 
detașat lupta, și astfel pro
fesorul Teodor Szilagyî își 
permite să folosească între
gul Iot de jucători. Chîar 
și așa însă oaspeții nu pot 
opri cursu] spre victorie al 
studenților astfel că partida 
se încheie cu rezultatul de 
50—37 pentru Știința Petro
șani. Gazdele au învins dato
rită unui joc mai bun. colec
tiv. economicos, bazat pe nu
meroase și eficace aruncări 
la coș de la distanță și se- 
midistanță. Arădanii s-au ba
zat mai mult pe cîteva in
dividualități rare nu au reu
șit. prea multe. Am reținut 
jocul bun al întregii echipe 
Știința (care a început jocul) 
a lui Kabat, Erdei și Schmidh 
de la oaspeți.

Au arbitrat bine M. Ne- 
gulescu din București și D. 
Oprea din Timișoara.

Etapa viitoare : Comerțul 
Tg. Mureș — Știința.

Cu toții speram într-un suc
ces a) studenților, cu toții cre
deam în victoria atît de nece
sară pentru a nu pierde trena 
contracandidafilor sale Ia șefia 
seriei — Vulturii din Lugoj și 
C.F.R. Caransebeș. Din păcate, 
surîsu) avea să părăsească chi
purile oaspeților, atît ale jucă
torilor cît și ale spectatorilor. 
După 90 de minute de joc anost, 
lipsit de orizont, în care fot
balul a fost oferit cu lingurița, 
•Știința a trebuit să se recunoas
că învinsă în fața foarte1 mo
deste formații a Electromotoru
lui din Timișoara.

Lovitura de începere o au 
gazdele, dar cei care înjgheabă 
acțiuni de poartă mai pericu
loase sînt petroșănenii. Ei au 
cîteva ocazii bune de a deschide 
scorul dar șuturile lui Tismă
naru (min. 7) și V. Tonescu 
(min. 10) întîlnesc bara ori 
sînt reținute de portarul Til. 
Studenții controlează jocul, lă- 
sind impresia că victoria nu le 
poate scăpa. Stir și Grizea di
rijează cu măiestrie un atac 
lipsit de această dată de prin
cipalul animator. Făgaș, sus
pendat pe patru etape. Gazde
le contraatacă periculos și s® 
apără cu înverșunare, opunîn- 
du-se golului care plutise în 
aer în minutele 15, 30 .și 36, 
cînd Știr, Tonescu și Tismăna
ru au greșit de puțin tinta. 
Electromotor contează mai 
mult pe încercările singulare 
ale ex-feroviarilor Samson și 
Fodor, anihilate însă cu des-

tulă ușurință de linia defensi
vă a oaspeților.

După ce în primele 45 de 
minute am asistat la un joc 
mai echilibrat și uneori chiar 
dominat de elevii antrenorului 
Gheorghe Irimie, în repriza se
cundă gazdele pun stăpînire pe 

'joc asaltînd poarta apărată de 
Berindei. Știința greșește prin 
a ceda ușor terenul renunțînd 
minute în șir Ia orice veleități 
ofensive. Grizea și Bîtea joacă 
alături de apărători unde evolu
ția neconcludentă a lui Tudor 
generează emoții în tabăra vi
zitatoare. După ce în min. 52 
Tismănaru este pe punctul de 
a finaliza un contraatac. Fodor 
desi*h:de scorul (min. 56) prin- 
tr-un șut de la numai 3—4 me
tri de Doartă. Dobrescu se lasă 
ușor depășit de Cinci, o cen
trare precisă, nu intervine ni
meni și... 1—0 pentru Electro
motor. Dușul rece îi trezește 
pe stndenți. Ei ies curajos la 
atac și numai după 6 minute 
Știr Finalizează o acțiune de 
mare finețe inițiată de Grizea 
și prelucrată de Vas’le Tones- 
cu : Electromotor — Știința 1-1. 
Tn continuare, studenții par 
mulțumiți, permițând din nou 
timișorenilor să se apropie de 
poarta lui Rerindei. Se gafea- 
>ă de foarte multe ori în apăra
re. „excelând* în acest sens 
Tudor. Tn urma unej asemenea 
greșeli grave se înscrie și golul 
victoriei gazdelor. Tn minutul 
85 Fodor preia o minge la 30 
metri de poarta studenților, 
șutează în careu la întâmplare,

mingea se rostogolește încei 
înspre poartă, Tudor deviază 
ușor cu piciorul și Berindei 
este învins: Electromotor — 
Știința 2—1 scor cu care a 
sfîrșit jocul. A arbitrat cu scă
pări o brigadă condusă Ia cen
tru de Oscar Uyhely (Oradea^

Echipa din Petroșani a folo- 
sit urmăl icătoi erin-
dei — Varhonic, Izvernari, 
Tudor, Du-«reșca — Bîtea. Gri
zea — Bălâneanu, Știr, lones- 
cu (min. 65. Ștefan), Tismăna
ru.

Nicolae LOBONȚ

(Urmare dm pag. 1)
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Minerul Aninoasa
Preparatorul

Iubitorii fotbalului din Ani
noasa au fost din nou martorii 
unui eșec al echipei locale pe 
teren propriu. Tinerețea și vo
ința de luptă ale petrilenilor 
le-au adus acestora o victorie 
meritată. Prima repriză aparține 
în întregime oaspeților care 
deschid scorul prin Bolovan, 
scor cu care i-au sfîrșit prime
le 45 de minute ale partidei.

Gazdele își revin oarecum în 
repriza secundă, au cîteva oca
zii bune de gol, dar le ratează cu 
seninătate și cci care înscriu sînt 
tot oaspeții. Ei își măresc a- 
vantajul în minutul 60. Văzîn- 
du-se conduși cu 2—0, aninose- 
nii insistă mai mult și obțin 
o lovitură de la 11 metri pe 
care Șine o ratează. In minutul 
66, Șine se revanșează înscriind 
din apropiere, în urma unei

Petrila 2-3
loc să in
să egaleze 
conducerea 
se încurcă

lovituri de colț. In 
siste în continuare, 
și eventual să ia 
partidei aninosenii 
in combinații inutile, permițind
oaspeților să înscrie cel de-al 
3-lea gol. In ultimele minute 
de joc, aninosenii reduc scorul 
prin Broască și astfel partida 
ia sfîrșit cu rezultatul de 3—2 
în favoarea Preparatorului Pe- 
trila. De la oaspeți s-au re
marcat Lăscăian și Cricovan, 
iar de la gazde Herlea și Broas
că. A arbitrat bine Sorin Ochea 
din Deva.

La juniori i Minerul — Pre
paratorul 2—1.

In etapa viitoare! Gloria 
Hațeg — Minerul Aninoasa și 
Preparatorul Petrila — Parîn- 
gul Lonea.

GIMNASTICA

R. VALEDI

Comportare bună
a elevilor
Duminică, în sala de gim

nastică a Școlii sportive Petro
șani și in sala I.M.P. s-a des
fășurat etapa județeană a cam
pionatului republican individual 
și pe echipe rezervată copi-

REZULTATELE
NR. 17

CONCURSULUI PRONOSPORT
DIN 25 APRILIE 1971

1. Steaua U. T. Arad 3—0 1
2. 1 C. Argeș — Progresul 3—0 1
3. C.F.R. Timisoara — Jiul 1—2 2
4. S C Bacău — C.F.R. Cluj 0—0 X
5. Farul — Dinamo 2—1 1
6. „U" Cluj — Petrolul 1—1 X
7. Steagul roșu — ,,U‘* ( raiova 1—0 1
8. Lazio — Juventus- 2—2 X
9. Napoli — Roma 1—2 2

10. Torino — Cagliari 2—1 1
11. Verona — Bologna 0—0 X
12. Catania — Milan 0—0 X
13. lnfernazionale Sampdoria 3—1 1

petroșăneni
ilor. La întreceri au participat 
concurenții de la Școlile spor
tive din Deva și Petroșani, 
precum și gimnaști din ora
șele Blaj și Sebeș. Superiori 
la toate capitolele, sportivii pe
troșăneni, 
Mara “ 
cerea 
cit și 
locuri 
băieți .
Ia fete. S-au evidențiat in mod 
deosebit Aurelia Trăznea, Flo
rentina Nicoară, Sonia Busuioc, 
Andrei Bakos, Tiberiu Kartyas. 
După comportarea bună avută 
de micii gimnaști petroșăneni 
la această fază județeană, spe
răm într-o comportare simila
ră și la etapa de zonă ce va 
avea loc la Reșița în zilele de 
15—16 mai a. c.

pregătiți de prof. 
Peter, au cîștigat în.re- 
pe echipe (atit la fete 
la băieți), primele trei 
lp individual compus la 
și primele două locuri

S. BALOI

fost Rodi ca Giosan. Ea a do
vedit calități vocale și inter
pretative notabile, a bună 
pronunție a limbii franceze 
și • inspirată alegere a nno» 
melodii deloc ușoare da: a- 
decvate vocii sale, din reper
toriu) cunoscutului interpret 
Enrico Macias. De asemenea, 
Liceul de cultură generală 
din Petroșani se mai poate 
mîndri cu orchestra de mu
zică ușoară „Juvenes* da» 
mai ales cu echipa de tea
tru care a 
cele disponibilități 
ale elevilor Camelia 
losif Andraș, Gheorghe 
zan, Jean Timofan și 
Burlec. In piesa lui 
Popovici „Passacaglia* 
nii petroșăneni au izbutit a- 
devărate „creații* actoricești, 
individualizînd cu pregnanță 
fiecare rol, colorind afectiv 
fiecare scenă. E și meritul 
regizorului Marcel Șoma care, 
cu răbdare și tact, a știut 
să descopere aptitudinile e- 
chipei de elevT-întcrpreți, <a- 
nalizindu-le spre deplin? în
țelegere și expresiva r? ' re 
a textului.

Școlile profesionale din Va
lea Jiului au avut a masivă 
dar foarte inegală prezență 
în festival. Astfel, Școala co
mercială și Grupul școlar mi
nier din Petroșani au pre
zentat recitatori, dansatori, 
soliști de muzică ușoară și 
populară, o orchestră de mu
zică ușoară cu nimic peste 
linia obișnuită; în schimb 
Grupul școlar minier Lupeni 
a venit în plus fanfara 
și o formație de muzi
cuțe, singurele de acest fe4 
din concurs. Fanfara, foarte 
numeroasă (peste 20 de elex i) 
a impresionat prin buna stă
pînire a instrumentelor, prin 
evidenta sudură a comparti
mentelor, prin tonul „rotund“, 
pur al melodiilor. De aseme
nea, dansatorii, de la această 
școală au fost la înălțime. 
„Dansul fecioresc1* și suita 
de dansuri oltenești au fost 
interpretate ch o dăruire ne
egalată în concurs decît poa
te de dansatorii Grupului 
școlar al Combinatului side
rurgic Hunedoara.

De la școlile din restul ju
dețului nostru am reținui 
prezența formațiilor de mu
zică populară de la grupul 
școlar amintit mai sus, «le 
dansuri populare de la Li
ceul Ghclar și Școala profe
sională Călan, de muzică u- 
șoară de la Liceul Hațeg, de 
teatru de la unul din liceele 
de cultură generală din Hu
nedoara.

O notă slabă sîntem nevoiți 
să acordăm organizatorilor 
care au lăsat spectacolul să 
se deruleze „non-stop*1 timp 
de aproape... șap’e ore. Să 
recunoaștem, a fost prea mull 
și pentru interpret! șl pen
tru spectatori șl pentro Juriu. 
O mai adecvată programare, 
cu pauză do prim și «dlhn^ 
era absolut posibilă ț> nece
sară

revelat aulenti-; 
scenice| 

Iiieș, j 
Brîn-j 
Liviu 
Tifus 
licee-.
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jrelului în producție", desfășu
rată în primul trimestru întă
rind disciplina muncii și folo
sind rezervele interne de la lo
curile de producție, uteciștii de 
1;» mina Lupeni se înscriu cu 
o parte importantă de contribu
ie la depășirea cu peste 20 000 
tone de cărbune a sarcinilor de 
c? ,-aci ic -Je minei fruntașe pe

ROADE 
BOGATE

. Edificatoare sînt și rezultate
le oobîndite în înfăptuirea an
gajamentului de a se colecta 
EGO tone fier vechi. De la în
ceputul anului și pînă în pre
sent, uteciștij din oraș au strîns 
ți predat Întreprinderii de co
lectare a metalului peste 148 000 
kg etale vechi, valoarea eco
nomiilor finanțate ridieîndu-se 
fa) acest fel la 26 340 lei. Za- 
faaria Ciulre, Alexandru Rusu, 
itoan Mondoacă. Victor Corpa- 
«iea loan Polgar. Constantin 
jAndries sînt doar citeva nume 
<3e tineri de la mina Lupem și 
preparație, care au fost în frun
tea acțiunilor mobilizând tinerii 
ta înflăcărate acțiuni patriotice.

Realizările valoroase din pro
ducție și in valorificarea me
talelor vechi pentru satisface- 
eea cerințelor oțelăriilor de la 
.^Hunedoara, li s-au alăturat ee
rie obținute in sprijinirea acli- 
pvrtăț iior ed il itar-gospodăreșli. 
O'-dată cu venirea primăverii, 

rfX‘ste J 000 de elevi din cadrul 
liceului, școlii profesionale și 
c -celor cinci școli generale din 
orașul Lupeni au luat cu asalt 
•parcurile orașului, spațiile Și 
sonele verzi. In această acțiune 
elevii au prestat mai mult de 
£0 000 ore de muncă patriotică 
la amenajarea a peste 1 500 mp 
j&a+curi, peste 3 000 mp de zo
ne verzi din jurul monumen
tului „Lupen 29', la taluzarea 
e peste 2 km din malul pirîu- 
Juj Brăița, la plantarea a a- 
t^ppoximativ 200 arbori orna
mentali. In fiecare duminică, 
:parcurile și zonele verzi și de 
ngnement ale orașului au aspec
tul unor adevărate șantiere ale 
tineretului. Iar cu fiecare nouă 
ncțiune, realizările uteciștilor 
Închinate glorioasei sărbători 
e partidului-părinte sînt tot 
«ini -bogate.

(Pădurile după cum se știe, 
tonstiluie una din marile bo
gății naturale ale țării noastre, 
tie sînt răspîndite pe întreg 

cuprinsul patriei, procentul cel 
mai ridicat fiind localizat în 
•Bonele deluroase și muntoase.

Pădurea, în afară de impor
tanța sa economică, aduce și 
®îte avantaje — protejează so
lul, ameliorează condițiile cli
matice reglează regimul de 
•scurgere a apelor. Ea are 
•pi însușiri estetice. Acest e- 
fcct trebuie păstrat și întărit, 
f ind unul din factorii care 
contribuie în cea mai mare 
măsură la dezvoltarea în mase
le largi ale populației a dra
gostei față de pădure și la 
formarea așa numitei conștiin
țe forestiere, acea convingere 
xlc necesitate a pădurilor.

•Dintre vrăjmașii cei mai de 
lemut ai pădurii, focul poate 
®ă-i aducă vătămări deosebit 
41e grave. Majoritatea incen
diilor se produc datorită arun
cării la întâmplare a chibritu
rilor aprinse, din cauza țigă
rilor sau a altor resturi in
candescente fie în pădure, fie 
In apropierea acesteia. Indeo- 
eebi turiștilor le place ca la 
popasuri să facă foc. La ple
care, însă, nu sting complet 
focurile, iar acestea, conlinuind 
*ă ardă și dacă mai sînt cu-

Relevant început 
de biografie

țața locului
Toți ii cise și orice
muncă, rare dispare.
organi- pot greși și
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le are de rezolvat, 
relevă capacitatea de 
priceperea și spiritul 
caloric. Poate tocmai aceste 
argumente au pledat pentru 
alegerea lui tn funcția de se
cretar al organizației U.T.C. 
din cadrul serviciului tehni- 
co-administrativ al minei și 
mai apoi in aceea de locțiitor 
de secretar pe întreaga ex
ploatare. După doi ani de la 
angajare, grație încrederii de 
care se bucură Virgil Cior
nei, este numit intr-un post 
de răspundere la serviciul de 
salarizare. Săptămânal coboa
ră de 3 și chiar de 4 ori în 
adâncuri, alături de cei care 
trudesc în abataje. Contro
lează locurile de muncă, ve
rifică aplicarea corectă a a- 
numitor normative, contro
lează exactitatea și justețea 
cronometrărilor și calculelor 
făcute de normatori. Apoi re
vine din nou la suprafață, 
unde alături de ceilalți co
legi de birou se străduiește 
să asigure minerilor retribui
rea cea mai loială, aceea în 
funcție de calitatea și canti
tatea muncii desfășurate.

— Nu este cam dificilă 
ceasta muncă ? Oamenii 
pot considera nedreptățiți, 
neori.

— Este destul de greu su-i 
mulțumești pe toți. Acționînd 
insă în baza unor legi pre
cise, cunoscind cu exactitate 
toate normativele, este prea 
puțin probabil să greșești. 
Chiar dacă unii se conside
ră nedreptățiți, argumentez

ti
se 
u-

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Triplă verificare (26 
— 28 aprilie) ; Republica : 
Orologiul Kremlinului (26—28 
aprilie); PETRLLA : Omul 
din Sierra (25—27 aprilie); 
LONEA — Minerul : Mărtu

renți de aer atunci, la scurt 
timp flăcările iau proporții 
transformându-se într-un in
cendiu capabil să distrugă pă
durea.

Sînt situații cînd în pădure 

APĂRAREA PĂDURILOR DE INCENDII
0 ÎNALTĂ ÎNDATORIRE CETĂȚENEASCĂ
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sau Ia marginea ei se lasă 
borcane, sticle sau alte ase
menea obiecte care, în anumite 
poziții, prin efect de lentilă 
pot duce la autoaprinderea 
pădurii. De aceea, ea o sarci
nă și o datorie patriotică, fie
cărui cetățean îi revine misi
unea ca, atunci cînd observă 
incendii de pădure să dea sem
nalul de alarmă și apoi să 
participe efectiv la localizarea 
și stingerea lor.

Se atrage atenția tuturor ce
lor care vin in contact cu pă
durea că trebuie să respecte 
cu strictețe regulile de preve
nire a incendiilor in pădure. 
Astfel, toți cei care circulă 
prin pădure vor avea grijă 
să fumeze numai în locurile 
special amenajate in acest scop. 

<ele constatate de mine ia 
prin date pre- 
urmă de supă- 

Desigur, mai 
eu, tocmai de 

aceea intenționez să-mi ridic 
nivelul de calificare. La toam
nă îmi voi încerca norocul 
la o facultate de subingincri 
a Institutului de mine din 
Petroșani, secția serală.

— O întrebare frecventă in 
asemenea cazuri, (nu știu 
dacă ar putea fi pusă lo a- 
ceastă virstă): core au fost 
momentele cele mai plăcute 
din viață ?

— Un singur răspuns: 
cela in care am fost primit 
in rindurile comuniștilor. 
Simțeam că ard de emoție 
în momentul în care tova
rășii mei de muncă, purtă
tori ai carnetelor roșii mi-au 
acordat încrederea deplină, 
incadfindu-mă in marea ar
mată de avangardă a între
gului nostru popor. Aveam 
20 de ani atunci...

Fiu al unei familii de oa
meni harnici, Virgil Ciornei, 
prin pasiunile care-l com
pletează în orele libere — 
inovații de ordin tehnic, spor
tul, muzica — schițează ta
bloul generației prezentului.

Șeful serviciului salarizări, 
inginerul Vasile Drăgan, are 
numai cuvinte de laudă la a- 
dresa subalternului său : 
„Cred că este omul de la 
care ar trebui să ia mulți 
exemplu, chiar mai vîrstnici. 
Afirmind că este foarte sir- 
guincios. serios și modest, 
rezum calitățile acestui tînăr 
cu care ne mindrim".

ria (26—28 aprilie); VUL
CAN : Departe de lumea dez
lănțuită seriile I și II (26— 
29 aprilie) ; LUPENI — Cul
tural : Cinci pentru infern 
(24 — 28 aprilie).

Sub nici un motiv să nu arun
ce pe jos chibrituri, țigări nes
tinse.

Nu se vor face focuri la 
marginea pădurii, în cuprinsul 
acesteia.

Orice cetățean care este an
gajat pentru lucrări de ex
ploatare a lemnului să nu in
tre în pădure fără un instruc
taj corespunzător făcut de or
ganele silvice asupra regulilor 
de prevenire și combatere a 
incendiilor. In felul acesta vom 
contribui cu toții la apărarea 
pădurilor — avuție de seamă

A n u n ț
Se aduce la cunoștința tu

turor cetățenilor din munici
piul Petroșani că. pentru a 
•preveni incendiile la păduri, 
este necesar să se respecte ur
mătoarele reguli :

® nu faceți focul în apro
pierea pădurii și a aonstruc- 
țîlor învecinate ;

nu .dați fuc resturilor ve

EDUCAȚIA COMUNISTĂ
(Urmare din png. 1)

comportare demnă în întreaga 
sa activitate socială.

însușirea spiritului do partid, 
a normelor «le conduită si de 
activitate comuniste se realizea
ză înainte dc toate, prin par- 
tioiparea zi de zi la munca or
ganizației de partid. în proce
sul înfăptuirii sarcinilor ce-i 
revin acesteia în lupta pentru 
înfăptuirea «liniei .politice a 
partidului, pentru biruirea ori
căror greutăți. Luînd narte e- 
fectivă la acțiunile întreprinse 
«Ie organizația «Ic partid, aflin- 
du-se în miezul vieții acesteia, 
punând moron umărul pentru 
a asigura mersul ritmic înain
te. col primit în partid se ma
turizează din punct «le vedere 
politic, capătă deprinderi de 
organizator, se formează ca un 
militant social.

Experiența acelor organe si 
organizații de partid care se 
îngrijesc ca noii comuniști să 
fie atrași de la început la în
treaga viață a organizației, ca 
fiecare să-și cunoască locul ce-l 
ocupă in cadrul activității gene
rale si să depună «> muncă con
cretă in vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce revin întregului 
colectiv, reprezintă un bun pre
țios al partidului ce merită să 
fie dezvoltat și fructificat.

Viața arată că prin sarcinile 
de partid, izvorîte din necesi
tățile muncii organizației de ba
ză, cel primit în partid este c- 
ducat în spiritul disciplinei co
muniste. iși dezvoltă conștiința 
politică și spiritul de luptă, se 
familiarizează cu normele și 
practica muncii de partid. A- 
dunarca generală a organizației 
de bază constituie o școală un
de comuniștii învață să condu
că și să desfășoare munca po
litică și organizatorică. Firește 
nu este vorba de o simplă par

ORGANIZAREA 
învătămiiifului superior 

minier
(Urmare din pag. 1) 

drelor didactice în consiliile 
științifice ale unităților de pro
iectare și cercetare, subordonate 
Ministerului Minelor, constituie 
e măsură care poate contribui 
substanțial la intensificarea co
laborării cu producția. Se pre
vede ca pe un interval de
cinci ani cadrele didactice să 
fie degrevate pe o perioadă de 
12 luni de sarcinile care le re
vin în institut, pentru specia
lizarea lor în unitățile miniere 
sau în străinătate. O soluție fe
ricită considerăm că este și co
optarea specialiștilor din pro
ducție în comisii de examen de 
stat, precum și pentru îndru-‘ 
marea proiectelor de diplomă 
și invitarea acestora în scopul 
susținerii unor conferințe cu 
aspecte deosebite din producție.

— După cît sîntem informați, 
în vederea sporirii contribuției 
învățământului superior minier 
la asigurarea bunului mers al 
procesului în industria minieră 
și la îmbunătățirea activității 
economice a minelor, în comi
siile «le lucru a fost subliniată 
cu insistență oportunitatea or
ganizării învățămîntului post
universitar. Ce ne puteți relata 
în această privință ?

— Prin organizarea învățfi- 
mîntului post-universitar se ur
mărește perfecționarea ingine

e
In 

cartierul 
„Aeroport” 

din 
Petroșani

getale de pe pășuni și finețe 
pe timp de vint sau fără a fi 
supravegheate ;

© nu dați foc la acestea la 
o distanță mai mică de 200 m 
față de pădure ;

pe timp secetos și vint 
nu aprindeți asemenea focuri ;

educați și supravegheat i 
copiii pentru a nu se juca cu 
focul.

Cetățeni !
'Pădurea este o mare bogă

ție națională. Feriți-o de in
cendii !

— Nu faceți foc în pădure !
— Nu aruncați capete de ți

gări sau chibrituri aprinse în 
pădure și în alte locuri ce pre
zintă pericol de incendiu 1

— Fumatul este admis în 
locuri fără frunze uscate unde 
sînt gropi pentru fumat, ame
najate și indicate de pădurari.

— Nu lăsați copiii să se joace 
cu focul în păduri, sau să a- 
prîndă foc la mai puțin de 200 
m distanță de pădure ! 

ticipare a comuniștilor, «le o 
simplă prezență, ci dc o preo
cupare persistenta din partea 
birourilor organizațiilor «le ba
ză pentru a asigura atragerea 
activă n comuniștilor primiți 
mai recent in partid la pregă
tirea adunărilor, la studiorca 
unor probleme, la elaborarea 
măsurilor ce urmează a fi a- 
doptatc în vederea îmbunătă
țirii muncii .într-un domeniu 
sau altul

Se obișnuiește ca la primirea 
în rindurile partidului, noii 
membri (le partid sfl-și ia in 
fața tovarășilor lor anumite 
angajamente. Au o mare influ
entă educativă controlul, anali
zele organizației de partid pri- 
viml măsura în care aceștia își 
respectă cuvântul dat. Aceasta 
dă posibilitate organizațiilor de 
partid să acționeze în continu- 
Ore în vederea sprijinirii lor 
pentru a-și dezvolta trăsături
le caracteristice comunistului, 
iar membrilor de partid în ca
uză convingerea că angajamen
tul nu este tratat ca ceva for
mal ci ca o sarcină de răspun
dere asumată, care trebuie în
deplinită integral.

După cum este bine cunoscut, 
oamenii nu sînt cu toții Ia fel. 
Fiecare arc personalitatea Iui, 
un fel propriu de a fi. De aici 
necesitatea ca în procesul e- 
ducării politice a comuniștilor 
să se dea dovadă de mobilitate, 
să se muncească pe cît posibil 
cu fiecare în parte, diferențiat, 
ținîndu-se seama de particulari
tățile oamenilor, de specificul 
domeniului în care activează.

Munca de educare a tinerilor 
membri ai partidului, ca și a 
celorlalți comuniști reprezintă 
un proces complex, de durată, 
care necesită acțiuni multilate
rale, bine chibzuite și duse la 
capăt cu hotărâre. Numai acțio
nînd stăruitor, cu tact și răb- 

rilor din producție prin pune
rea la curent a acestora cu ul
timele realizări din știința și 
tehnica minieră, asigurîndu-se 
împrospătarea și îmbunătățirea 
sistematică a cunoștințelor. în
sușirea unor metode și tehnici 
de cercetare științifică va fi po
sibilă prin obligativitatea 
cursanților de a lua în studiu 
cîte o problemă importantă din 
unitatea minieră de unde pro
vin. Specialiștii vor putea cu
noaște cele mai recente cuceriri 
în domeniu) conducerii și or
ganizării superioare a procese
lor productive. învățământul 
post-uhiversitar va consta din 
prolegeri, seminarii, lucrări 
practice, lecții demonstrative în 
labonatoare etc. Cursurile vor 
avea o durată de 2 luni și vor 
ouprinde specialitățile i metode 
moderne de mare productivi
tate în exploatarea substanțelor 
minerale utile, metode moderne 
în prospectarea și valorificarea 
zăcămintelor, mecanizarea și 
automatizarea în lucrările mi
niere.

Pentru perfecționarea perso
nalului didactic In domenii noi 
de activitate științifică (infor
mativă, management, estetică, so
ciologie industrială etc.) consi
derăm utilă, de asemenea, or
ganizarea unor forme post-uni- 
versitare. S-a propus organiza
rea unor cursuri, fără scoatere 
din câmpul muncii, de 3—6 luni, 
cu câte trei ședințe săptămâ
nale de 3—4 ore pentru spe
cialități care pot fi organizate 
Ln institut; iar cu scoaterea din 
producție pentru acele speciali
tăți care nu pot fi organizate 
la noi. Recrutarea candidaților 
la aceste cursuri se va face în 
funcție de specificul activității 
pe care ei o desfășoară pe li
nie didactică și de necesitatea 
aprofundării unor noi domenii. 
Se mai propune organizarea 
unor cursuri post-universitare 
cu caracter minier și pentru 
cadrele didactice de la disci
plinele de cultură generală din 
rețeaua învățămîntului minier, 
în scopul înarmării lor cu pro
bleme specifice ale mineritului, 
tn vederea realizării în mod or
ganic a unității dintre cunoș
tințele generale și ipostazele 
practice.

— Nu dați foc resturilor ve
getale de pe pășuni și finețe 
la distanță mai mică de 200 m 
de pădure 1

— Pe timp secetos și vint, 
nu aprindeți asemenea focuri 1

— Turiști ! Stingeți bine 
focurile după pregătirea hra
nei, cînd vă afleți în apropie
rea pădurii !

— Cabanieri 1 Verificați bine 
sobele și coșurile și remediați 
orice defecțiune înainte de a- 
prinderea focurilor 1

Nu uitați !
Încălcarea prevederilor HCM 

nr. 2285/1969 atrage după sine 
severe sancțiuni materiale. De 
aceea reîmprospătat i-vă perio
dic cunoștințele pe linie de 
prevenire a incendiilor, apli
cați și respectați cu strictețe 
normele și instrucțiunile de 
prevenire și stingere a incen
diilor.

Nu uitați ! nerespectarea pre
vederilor de apărare a avuției 
obștești de pericolul focului 
se sancționează cu amendă de 
la 100 la 3000 lei.

Deci, datoria noastră a tu
turor este să întreprindem tot 
ceea ce este posibil pentru ca 
în pădurile de pe teritoriul 
municipiului nostru să nu se 
producă nici un incendiu.

- MATERIAL PUBLICITAR — 

dare, folosind intre,nea vario
late de mijloace ale activității 
politice și organizatorice *-c 
ponte ajunge la rezultate trai
nice în educația patrioticii n 
comuniștilor.

Cu cit nivelul pregătirii co
muniștilor este mai ridicat <u 
cît fiecare dintre aceștia reu
șesc să se încadreze organic 
în procesul activității de partid, 
cu atit mai repede vor crește 
puterea de influențare a orga
nizațiilor de partid, rolul lor 
de conducător .politic, cu atit 
mai marc va fi i>imfribuția lor 
la mobilizarea maselor în ve
derea înfăptuirii sarcinilor puse 
de partid.

T V
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10,00—11,00 Telcșcuaiă.
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Steaua Polari Anchetă 
pent ni elevii clasei a 
vin-a cu privire la o- 
rientarea școlară și pro
fesională.

18.30 Handbal feminin : Ro
mânia — U.R.S.S (meci 
de baraj pentru califi
carea in turneul final 
al Campionatului mon
dial) Repriza a H-a. 
I'r.a ismisiuoe directă de

RESPECTAT! NORMELE
I PROTECȚIE a MUNCII

fiu e

fjMtwdk AU& fatfOH QMgubafc.

la Cluj.
10,00 Reflector. .Gazde pri

mitoare'’,
19,15 Publicitate.
19.20 I 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani in 50 de e-

vocări,
20.20 Scară «le teatru : „Pu

terea" de Aurel Mlliale.
21.30 Reportajul săplămînii. 

Unde sînt nifuilorii ?
22,00 Varietăți cu mari ve

dete ale filmului. Un 
spectacol cu Gene Kelly, 
Mickey Rooney, Judy 
Garland, Eleanor Powell 
și alții.

22,25 I «*l«-jurnalul de noapte-
22,35 Telesport,
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Bulgar
Lucrările Comisiei economiceManifestări cu prilejul

SOIUZ-1O a O.N.U. pentru Europaa aterizat

SALIUT
★

26 (Agerpres). — 
Republicii Socialiste

cu, ambasadorul României 
Varșovia.

Corcspon- 
Dumi- 
cadrul 

în

al P. 0.

încheierea lucrărilor

și i, D. Ținu și Gh. leva, trans
mit : Duminică dimineața în 
sala „Universiada* din Sofia, 
a avut loc ședința de încheiere 
a lucrărilor Congresului al 
N-le i ui Partidului Comunist

Ghcorghi Vladikov, președin
tele secretariatului Congresu
lui. a anunțat că Congresul a 
ales noile organe conducătoare 
ale partidului : Comitetul Cen
tral. Comisia Centrală de Con
trol și Revizie a P.C.B. In 
prima sa ședință plenară, C.C. 
al P C. Bulgar a reales în func
ția de prim-sccretar al C.C. al 
P.C.B. pe tovarășul Todor Jiv- 
kov. iar ca membri al Biroului 
Politic pe următorii tovarăși i 
Boi an Bîlgaranov, Țola Dr^goi- 
ceva, Jivko Jivkov, Todor Jiv
kov Pencio Kubadinski, Ivan 
Mihailov, Todor Pavlov, Ivan 
Popov, Stanko Todorov, Tano

Țolov, Boris V
Ieși 6 membri suplennți ai bi
rului politic. Din Secretariatul 
C.C. al P.C.B. fac parte : Stanko 
Todorov, Boris Velcev, Ivan A- 
badjiev. Venelin Koțev, Ivan 
Prînov și Pcniu Kirațov. Au 
mai fost aleși ca membri al 
Secretariatului C.C. al P.C.B. i 
Vladimir Bonev și Ghcorghi Bo
kov. Președinte al Comisiei 
Centrale de Control și Revizie 
a P.C.B. a fost reales tovarășul 
Stoian Karadjov.

In cuvîntul de închidere To
dor Jivkov a relevat importan
ța Congresului al N-lea. caro 
a adoptat programul partidului 
și a trasat calea edificării so
cietății socialiste dezvoltate în 
Bulgaria.

Lucrările Congresului s-au 
încheiat într-o atmosferă de en
tuziasm, expresie a voinței co
muniștilor bulgari de a tran
spune în viață hotărîrile adop
tate.

aniversarii 
semicentenarului 

Partidului Comunist 
Român

AUSTRIA

Franz Jonas a fost reales 
șef al statului

pe o perioadă de 6 ani

VARȘOVIA 26 
dentul Agerpres, Iosif 
trașcu, transmite: In 
manifestărilor organizate 
Polonia cu prilejul aniversării 
semicentenarului Partidului 
Comunist Român, în sala Aso
ciației prietenilor artelor fru
moase a fost deschisă luni o 
expoziție de grafică contempo
rană românească. Au partici
pat reprezentanți ai Secției 
culturale a C.C. al P.M.U.P., 
Ministerului Culturii și Sfatu
lui popular orășenesc, ministe
rului Afacerilor Externe, amba
sadori și membri ai corpului 
diplomatic din țările socialiste. 
A fost prezent Tiberiu Pctres-

HANOI 
ambasada 
România la Hanoi a fost orga
nizată o conferință de presă cu 
prilejul semicentenarului Par
tidului Comunist Român. Au 
luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
ai agenției de presă, ai Comite
tului pentru relații culturale, 
numeroși ziariști. Constantin 
Băbeanu, ambasadorul Români
ei în R.D. Vietnam, a vorbit 
despre activitatea, lupta și suc
cesele Partidului Comunist Ro
mân în cei 50 de ani de exis
tență.
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își continuă 
zborul

VIENA 26 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite: După cum s-a mai anunțat, 
victoria în alegerile prezidenția
le din Austria a revenit can
didatului Partidului Socialist, de 
guvernămînt, actualul președin
te ai Republicii. Franz Jonas, 
care a obținut 2 488 372 de vo
turi (52.8 la sută). El este, ast
fel. reales în funcția de șef al 
statului pentru o nouă perioa
dă de șase ani. Instalarea o- 
ficială va avea loc la 9 iunie, 
dată cînd expiră actualul man
dat. Fostului ministru de exter
ne. Kurt Waldheim, desemnat 
candidat de către Partidul 
Populist, i-au revenit 2 225 368 
de voturi (47.2 la sută).

„Die Presse" și alte ziare a- 
părute luni la Viena subliniază 
„victoria clară a candidatului 
P.S.A. Franz Jonas". In com
parație cu scrutinul precedent, 
desfășurat la 23 mai 1965, în
cheiat cu rezultate foarte strîn- 
se. președintele Franz Jonas a 
întrunit, de data aceasta, un 
plus de 263 000 voturi față de 
contracandidatul său (cu șase ani 
în urmă, diferența față de Al-

Gorbach, 
fusese de

candidatul popu- 
numai 64 000 de

fons 
list, 
voturi).

Scrutinul de duminică con
semnează al cincilea succes con
secutiv în perioada postbelică 
înregistrat de candidații Parti
dului socialist austriac, în ale
gerile pentru funcția de șef 
al statului. Prin victoria candi
datului său scrie ziarul „Ku
ner*, Partidul socialist obține, 
în același timp, o confirmare 
a sprijinului de care se bucură 
politica sa după un an de gu
vernare. Ziarul apreciază scru
tinul prezidențial ca un vot de 
încredere în cabinetul socialist.

Potrivit prevederilor consti
tuționale, la instalarea noului 
președinte, cancelarul în func
ție își prezintă demisia. In pri
mele sale declarații publice, 
cancelarul Bruno Kreisky a 
precizat că nu dorește să se 
abată de la această tradiție, 
dar că intențiozează să acțione
ze în continuare pentru rea
lizarea programului guverna
mental și „să nu provoace, cu 
orice preț, noi alegeri parla
mentare înainte de termen".

I

S

I
I 
s s

In cadrul manifestărilor organizate cu prilejul ani
versării semicentenarului Partidului Comunist Român, am
basadorul Republicii Socialiste România la Pekin, Aurel 
Duma, a ținut luni o conferință de presă. Au participat 
reprezentanți ai Ministerului /^facerilor Externe, membri 
ai conducerii ziarului „Jenminjibao" și ai altor organe cen
trale de presă.

Ambasadorul român a vorbit despre însemnătatea ac
tului istoric al creării Partidului Comunist Român, a înfă
țișat lupta desfășurată de partid pentru apărarea interese
lor vitale ale poporului, pentru eliberarea socială și na
țională. EI a relevat succesele obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, în opera de construire a socie
tății socialiste.

Participanții la conferința de presă au vizitat apoi ex
poziția de fotografii din incinta ambasadei, care înfățișează 
aspecte din viața și munca poporului român pentru edifi
carea socialismului.

s
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U Thant despre vizita iui 

Rogers m Orientai Apropiat
BERNA 26 (Agerpres). — Sc

ore tarul general al O.N.U., U 
Thant, care a sosit la Berna 
pentru a asista la lucrările Co
mitetului de coordonare a 
O.N.U., a făcut luni o vizită 
președintelui Confederației el
vețiene, Rudolf Gnaegi. Răs- 
punzînd la întrebările puse de 
ziariști după această întrevede

re, U Thant a declarat că vizi
ta pe care secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, o va 
întreprinde în Orientul Apro
piat „are scopul de a sprijini 
misiunea încredințată ambasa
dorului Jarring". El a precizat 
că acest lucru i-a fost confir
mat de William Rogers, la, 14 
aprilie, în Costa Rica.

Rezultatele
alegerilor
dirs landul

vest-german
Schleswig

Holstein
KIEL 26 (Agerpres). — Re

zultatele oficiale ale alegerilor 
în landul vest-german Schles
wig-Holstein, stabilite în urma 
consultării în cursul zilei de 
duminică a unui număr de 
1 407 791 alegători (din 1 777 762 
înscriși inițial, deci în condiții
le unei participări electorale 
de 79,2 la sută), au consemnat) 
continuarea preponderenței în 
acest land a creștin-democrați- 
lor, care au ocupat aici poziții 
conducătoare în cursul 
lor două decenii.

Cu 51,7 la sută din 
obținute, U.C.D. obține 
cele 73 de locuri în dieta loca
lă.

MOSCOVA 26 (Agerpres).
După cum s-a anunțat, 

duminică dimineața nava cos
mică ,Soiuz-10“ a ate
rizat in zona prevăzută, 
la 120 km nord-vest de Ka
raganda (Kazahstan) după-ce 
și-a îndeplinit programul de 
cercetări tehnico-științifice. 
In cursul zborului au fost ex
perimentate noi subansam
bluri ale sistemului de cupla
re a cosmonavei cu o stație 
orbitală, a declarat pilotul 
cosmonaut, prof, universitar 
Konstantin Feoktistov, după 
revenirea pe Pămînt a navei. 
Comentînd zborul acesteia, el 
a arătat că atunci cînd se va 
pune problema deservirii u- 
nor stații orbitale cil durată 
lungă de funcționare va tre
bui să fie pus la punct sis
temul de cuplare a unei cos- 
monave relativ mici de uria
șul laborator cosmic. Or, pî
nă în prezent, a existat nu
mai experiența cuplării in 
spațiu a unor nave cosmice 
cu greutăți aproximativ egale. 
Cu toate că problema adu
cerii unor echipaje, a unor 
noi transporturi de alimente 
și de combustibil pe un la
borator cosmic nu este de 
strictă actualitate, totuși, de 
pe acum este necesar să se 
găsească soluțiile tehnice cele 
mai sigure pentru o cuplare 
precisă, a subliniat cosmonau
tul.

Singurii care au avut un 
regim de lucru riguros res
pectat în aceste zile au fost 
cei trei cosmonauți de pe 
nava „S0iuz-10". La stația de 
dirijare a zborului, întregul 
personal a muncit cu maxi
mum de randament, deoarece 
una din sarcinile inedite ale 
zborului a constat în reali
zarea cuplării la o oră dina
inte stabilită. Pe lingă aceas
ta, întregul complex de ope
rațiuni, începînd cu cele le
gate de apropiere și pînă la 
acostare, a fost efectuat în 
cursul unei singure rotații 
în jurul Pămîntului, ceea ce 
a redus mult durata realiză
rii calculelor necesare, 
cuplarea s-a produs dincolo 
de limitele radio-vizibilității 
de pe teritoriul Uniunii So
vietice, astfel că datele tele- 
metrice au fost recepționate 
mai îniîi navele Acade 
miei de Științe a U.R.S.S. 
aflate în Oceanul Atlantic, 
care le-au retransmis la Cen
trul de coordonare a zboru
lui.

Acum, relatează agenția 
TASS, încordarea de la Cen
trul de coordonare a zboru
lui s-a redus întrucîtva, însă 
lucrările continuă. Stația ști
ințifică orbitală „Saliut" 
continuă zborul.

GENEVA 26 (Agerpres). — In 
plenara Comisiei economice a 
O.N.U. pentru ’Europa și în ca
drul comitetului sesional con
tinuă, în această etapă, exa
minarea diferitelor aspecte con
crete ale cooperării europene.

La punctul intitulat „coope
rarea științifică și tehnica" a 
luat cuvîntul reprezentantul ro
mân Iordache Ionescu. După ce 
a relevat participarea activă a 
țării noastre la colaborarea ști
ințifică și tehnologică interna
țională și inițiativele ei în a- 
cest domeniu la O.N.U. și în 
cadrul altor organisme, vorbi

torul a prezentat mai multe 
sugestii și propuneri vizînd im
pulsionarea și diversificarea co
operării tehnico-științifice între 
țările membre ale Comisiei.

In cadrul comitetului sesio- 
nal, delegatul țării noastre a 
luat cuvîntul pe tema colabo
rării în problemele energiei în 
Europa, făcînd propuneri pri
vind activitatea organismelor 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa.
Vorbind în cadrul comitetului 

sesional în legătură cu proble
ma cooperării în domeniul in
dustriei mecanice și electrice,

reprezentantul român Alexan
dru Niculescu a -subliniat ne
cesitatea ca activitățile comi
siei în această ramură funda
mentală a 'economici să se or
ganizeze pe o bază sistemati
că, permanentă. Delegatul ro
mân 3-a pronunțat pentru in
tensificarea activității Comite
tului lemnului în direcția pro
movării colaborării între sta
tele europene și pentru o mai 
bună utilizare a resurselor fo
restiere și rezolvarea cît mai cu
prinzătoare a cerințelor multi
ple din industria de prelucrară 
a materialelor lemnoase.

*. însăși I 
dincolo I

națională

la îirgtil
din Tokio

a Homâniei"

Continuă
asupra Washingtonului

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — „Marșul asupra 
Washingtonului", cea mai lar
gă manifestare antirăzboini
că de pînă acum din S.U.A. 
— va continua, la o scară 
mai redusă, încă aproxima
tiv două săptămîni. La che
marea organizației „Coaliția 
națională de acțiune pentru 
pace", numeroși demonstranți 
care au luat parte la mar
șul ce s-a desfășurat în ca
pitala americană vor rămîne 
la Washington pentru a par
ticipa la noi acțiuni menite 
să determine Administrația 
și Congresul să pună capăt 
războiului dus în Indochina 
și să readucă în țară trupele 
americane din Vietnamul de 
sud. Programul noilor mani
festații începe cu o demon
strație în fața Capitoliului, în 
cursul căreia va fi înmînat 
congresmenilor un manifest 
pentru pace, redactat de gru
pul de studenți americani 
care, la sfîrșitul anului tre-

cut, a vizitat R. D. Vietnam. 
Pentru marți este prevăzută 
o demonstrație similară în 
fața centrelor de recrutări din 
Washington în scopul înce
tării oricăror încorporări ca
re ar viza înlocuirea de e- 
fective în Vietnamul de sud. 
Sînt proiectate, de asemenea, 
demonstrații în fața unor in
stituții guvernamentale, în
tre care Ministerul de Jus
tiție și Pentagonul. Noile ac
țiuni de protest vor culmina 
la 5 mai printr-o reeditare 
a demonstrațiilor pe princi
palele artere ale capitalei.

Autoritățile au cerut să se 
ia măsuri pentru a preîntîm- 
pina eventuale incidente cu 
prilejul acestor noi demon
strații. Duminică, informează 
agenția U.P.I., aproximativ 
100 de persoane au fost a- 
restate pentru că pătrunsese
ră într^o zonă din jurul Ca
sei Albe care fusese inter
zisă participanților la marș.

TOKIO 26. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : „Ziua națională a Româ
niei" la Tîrgul internațional din 
Tokio, deschis acum două săp
tămîni, a fost sărbătorită luni, 
26 aprilie. Cu acest prilej, am
basadorul român la Tokio, losif 
Gheorghiu, și directorul pavi-i 
(ionului românesc au oferit o 
recepție Ia care au participat 
reprezentanți ai conducerii tîr- 
gului, ai celor mai mari firme 
industriale și comerciale din Ja
ponia, numeroși ziariști.

ultime-

voturi
40 din

Electrificarea Chinei in plin avint
(Urmare din pag. 1)

fonduri suficiente pentru a 
cumpăra un generator și ri
dica adăpostul necesar mi- 
crohidrocentralei. In scurt 
timp, ea a început să func
ționeze. La început, localni
cii au folosit pe scară largă 
bogatele resurse forestiere 
confecționind din bambus cu 
o deosebită atenție conducte, 
tablouri de comandă etc. Tur
binele și generatorii au fost 
produși de uzina construc
toare de mașini din cadrul 
județului. Folosind metode 
locale și printr-o campanie 
de inovații au început să pro
ducă turbine de diferite ti
puri, precum și generatori 
care au fost folosiți treptat 
in dotarea microhidrocentra- 
lelor din întregul județ. A 
crescut, totodată, detașamen
tul celor calificați pentru 
producerea acestor utilaje, 
numărul lor ridicindu-se in 
intregul județ la peste 2 000 
tehnicieni.

Suprafața irigată de stațiile 
de pompare și microcentrale 
a crescut de la 2 660 ha după 
eliberare la peste 9 900 ha in 
prezent. Cele peste 800 de 
mașini alimentate de aceste 
microcentrale prelucrează a- 
nual 50 milioane kg orez, 
grîu etc.

Energia electrică ieftină a 
contribuit la dezvoltarea in- 
treprinderilor de capacitate 
mică din județ, dintre care 
unități miniere, siderurgice, 
de îngrășăminte chimice, ci
ment, utilaje, textile, impri
merie, distilerie și ceramică, 
acolo unde industria era ine
xistentă înainte de eliberare.

Județul Siciuan, din pro
vincia Kiangsi, se întinde la 
poalele munților Cinkan și 
este străbătut de numeroase 
riuri, dispunind de resurse 
hidroenergetice importante. 
Cu numai 21 de ani în ur
mă, în județ exista doar o 
microtermocentrală de 14 
kW. In prezent funcționează 
sau sînt in construcție peste 
110 hidromicrocentrale cu o 
capacitate totală de 6 100 kW. 
Acestea aprovizionează cu cu
rent electric zona muntoasă 
pentru irigații, iluminat, ra- 
dioficare și pentru dezvolta
rea rapidă a industriei locale. 
Din aceste microcentrale, pes
te 90 au fost construite in 
ultimii cinci' ani iar comu
nele populare și brigăzile de 
producție au alocat fonduri 
in proporție de peste 90 la 
sută din costul lor. Și aici 
multe generatoare, motoare, 
transformatoare și turbine 
pentru dotarea microcentra- 
lelor au fost produse in în
treprinderile din județ.

Suprafața irigată ocupă in 
prezent 80 la sută din tere
nurile județului (21 300 ha 
față de 4 600 ha imediat du
pă eliberare) iar producția de 
cereale crește de la an la 
an. Dacă înainte de 1965 in 
județ funcționau doar patru 
fabrici cu capacitate mică a- 
cum există zeci de unități 
printre care o mină de căr
bune și alta de tungsten, de 
insecticide, medicamente, tu
buri electronice.

In Tibet au fost construite 
o sută de microhidrocentrale 
de capacitate medie și mică; 
anul trecut aici s-a produs 
de două ori mai mult curent 
electric față de 1965.

Foștii șerbi și păstori, nimi
citorii și tehnicienii din Lhas- 
sa și regiunile administrati
ve Sigatse, Lolca, Ciamdo și 
Naciuka au participat activ 
la elaborarea planurilor pen
tru construirea centralelor. O 
asemenea hidrocentrală de 
24 kW a fost construită, in 
ciuda climei rele și a aeru
lui rarefiat, in numai două 
luni intr-un sat de munte la 
o altitudine de 4 700 m.

Microcentralele aduc lumi
na și emisiunile de radio pl- 
nă în cele mai îndepărtate 
așezări și dezvoltă economia 
regiunii.

SAIGON 26 (Agerpres). — 
Detașamentele militare ale 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud au declanșat 
în ultimele 24 de ore nume
roase acțiuni împotriva unor 
poziții americano-saigoneze. 
Brigada de geniu americană 
staționată în localitatea Cu 
Chi, din provincia Hau Nghia, 
a fost supusă tirului de ar
tilerie, înregistrînd numeroa-

Luptele din 
Vietnamul 

de sud
se pierderi în oameni și ma
teriale. In provincia Guang 
Ngai, o divizie americană a 
căzut într-o ambuscadă la 27 
de kilometri de capitala dis
trictuală. In apropiere de 
Duc My, provincia Chanh 
Hoa, situată la 320 de kilo
metri nord-vest de Saigon, 
patrioții au bombardat cu 
rachete trupele salgoneze, 
provocîndu-le însemnate pier
deri.

Un purtător de cuvînt al 
comandamentului american 
de la Saigon a declarat că, 
în urma atacurilor lansate 
de patrioți, în ultimele două 
zile au fost uciși și răniți 
peste 150 de soldați ameri
cani și saigonezi.

@ Premierul Sovietic, Alexei 
Kosîghin, l-a primit la Kremlin 
pe M. Arshad Hussein, sosit la 
Moscova ca 
președintelui 
hya Khan, 
T.A.S.S.

trimis special al 
Pakistanului, Ya- 
anunță agenția

capitala Marii Britanii 
loc o demonstrație îm- 
războiului dus de Sta-

©• In 
a avut 
potriva 
tele Unite în Indochina, organi
zată în semn de solidaritate cu 
mișcarea antirăzboinică din 
S.U.A. O delegație a celor pes
te 1 000 de demonstranți, care 
au străbătut străzile centrale 
ale Londrei, a depus la Amba
sada S.U.A. o scrisoare adre
sată președintelui Nixon, în 
care se cere retragerea trupelor 
americane din Vietnam.

© La Oslo s-au încheiat lu
crările celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Norvegia, desfășurat sub lozin
ca „Unirii forțelor de stingă 
în lupta pentru independență 
națională pace și socialism". 
Delegații au examinat rapor
tul de activitate al C.C. al P-C. 
din Norvegia, au aprobat rapor
tul Comisiei de revizie, au for
mulat propuneri pentru elabo
rarea „programului de princi
piu al P.C. din Norvegia - cu 
privire la căile Norvegiei spre 
socialism", au ales președintele 
și Comitetul Central al parti
dului. Președinte al partidului 
a fost reales Reidar Larsen.

© Concomitent cu „Marșul 
pentru pace asupra Washingto
nului", demonstrații împotriva 
războiului dus de S.U.A. în In
dochina au avut loc și în Ca
nada. Participanții din capitala 
canadiană la aceste acțiuni au 
cerut retragerea imediată a tru-

pelor americane din Vietnamul 
de sud. In timpul unei demon
strații similare care a avut loc 
la Montreal au fost răspînditc 
manifeste care cheamă la res
pectarea dreptului popoarelor 
din Indochina la autodetermi
nare și la încetarea intervenției 
americane.

@ Corespondentul Agerpres, 
Iosif Dumitrașcu, transmite : La 
Universitatea din Wroclaw a 
avut loc o seară consacrată Ro
mâniei. Au participat reprezen
tanți ai conducerii universității, 
cadre didactice, numeroși stu
denți. Cu acest prilej, au fost 
prezentate filme documentare 
românești și o expoziție foto
grafică cu aspecte din România.

<> Uraganul care a bintuit 
la sfirșitul săptăminii trecute 
in zona centrală a Filipine- 
lor a provocat pagube evalu
ate la cîteva milioane de pe
sos, moartea și rănirea a nu
meroase persoane,

@ In timp ce efectuau să
pături în vederea unor lucrări 
de construcție în apropierea 
clădirii Ministerului de Finan
țe al Italiei, un grup de lucră
tori a descoperit, perfect con
servate, două vestigii de o rea
lă valoare artistică și istorică. 
Este vorba de baia împăratu
lui Dioclețian și de un mozaic, 
formă arhitecturală în care 
romanii au excelat, ambele 
datînd din aceeași epocă (se
colul al III-lea).

• In întreaga Italie au avut 
loc duminică mari manifestații 
consacrate aniversării eliberării 
țării de sub jugul fascist și 
nazist. Ziua de 25 aprilie a fost 
sărbătorită pretutindeni ca un 
moment important al acțiunilor 
îndreptate în direcția realizării 
unor schimbări structurale în 
viața politică și socială italia
nă, ca zi de mobilizare popu
lară împotriva forțelor reacțio
nare și neofasciste.

operațiunileQ Continuînd 
pentru lichidarea ultimelor po
ziții întărite ale insurgenților, 
armata ceyloneză a preluat con
trolul asupra localității Deni- 
yaya — anunță un comunicat 
oficial. Localitatea Deniyaya — 
unul dintre cele mai puternice 
puncte de rezistență ale ele
mentelor insurgente — se află 
în provincia sudică, a țării, la 
201 kilometri de capitala cey
loneză, Colombo.

Comitetul Central al U- 
niunii Socialiste Arabe a ho- 
tărît, în cadrul celei de-a doua 
reuniuni, care a avut loc du
minică sub conducerea preșe
dintelui R.A.U., Anwar Sadat, 
să-și reia lucrările în cursul 
acestei săptămîni. anunță agen
ția M.E.N. Reuniunea Comite
tului Central a avut drept o- 
biectiv examinarea declarației 
de constituire a Federației Re
publicilor Arabe, adoptată la 
Benghazi de către președinții 
R.A.U., Siriei și Libiei.

en- 
era 

Dar.

ți De mai multe luni, corpul 
de gardieni al închisorii 
gleze de la Strangeways 
într-o continuă alarmă,
cu toate măsurile întreprinse, 
anumiți deținuți își procurau 
în mod regulat alcool. Numai 
cu concursul laboratorului de 
medicină legală de la Chorley 
(Lancashire), cel mai modern 
utilat din toată Anglia s-a pu
tut dezlega enigma. Amatorii 
de băutură din penitenciar dis
tilau cojile de fructe și restu
rile do legume, recuperate de 
Ia bucătărie, folosind... lenje
ria dată de administrație. A- 
ceastă „tehnică" nu a putut fi 
descoperită decît după o exa
minare microscopică generală 
a lenjeriei, în țesătura căreia 
s-au găsit particulele de vege
tale incriminatoare.

©■ Camera de Comerț din 
Londra și Camera de Comerț 
a Ungariei urmează să colabo
reze în cadrul unui program 
de dezvoltare a comerțului din
tre Ungaria și Marea Brita- 
nie.

4- O delegație cubaneză, 
condusă 
dez, ministrul comerțului ex
terior, a sosit la Santiago de 
Chile, pentru a participa Ia 
cea de-a 14-a sesiune a Co
misiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină.

de Marcelo Fernan-

Un avion de tipul „C- 
47" al forțelor aeriene ale 
S.U.A. s-a prăbușit duminică 
in zona bazei aeriene War
ren, în imediata apropiere a 
unui cartier de locuințe. Cei 
cinci membri ai echipajului 
și-au pierdut viața.

♦ O încercare de deturna
re a unui avion pe liniile in
terne a fost zădărnicită de 
pasageri. Autorul acestei ten
tative nereușite, un cetățean 
ecuadorian, care avea în mi
nă o grenadă, a fost împiedi
cat să pătrundă in cabina pi- 
loților. Imobilizat de pasa
geri el a fost apoi predat 
autorităților de pe aeropor
tul din Medellin (Columbia).

La Barcelona (Spania) 
a fost inaugurat cel de-al 
patrulea Salon internațional 
al automobilului. Participă 
firme din 19 țări, care expun 
2 188 modele de automobile.

Louis Russell, pacientul 
care deține recordul de lon
gevitate după o operație de 
transplantare a inimii, a fost 
desemnat drept candidat de
mocrat pentru ocuparea unui 
loc rămas vacant in consi
liul municipal din Indiana
polis,
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