
— Din informările prezentate la plenara 
C.C. al P.C.R. din 18 aprilie —

APROVIZIONAREA 
CU MATERIALE Șl 
PIESE DE SCHIMB 

LA TIMP
Șl ÎN CANTITĂȚILE 

NECESARE!
Cu prilejul lucrărilor Confe

rinței pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi, 
centrale industriale și de con
strucții, în cuvîntul său, secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a a- 
rătat cu claritate că ^Aprovi
zionarea tehnico-materială re
prezintă un (...) factor hotăritor 
pentru desfășurarea normală a 
activității întreprinderilor, pen
tru folosirea completă a capaci
tăților de producție".

Pentru unitățile Centralei căr
bunelui Petroșani, aproviziona
rea la timp și în volum cores
punzător cu materiale și piese 
de schimb constituie o cerință 
de prim ordin, de respectarea 
căreia depinde onorarea exem
plară a tuturor sarcinilor de 
producție, aflate într-o dinami
că ascendentă.

O „verigă" esențială în angre
najul îndeplinirii acestui impor
tant deziderat o reprezintă Baza 
de aprovizionare Și transport 
din cadrul C.C.P. Convorbirea 
noastră, purtată recent cu tov. 
Ing. Aurelian Bortea, directorul 
B.A.T., s-a axat cu prioritate 
tocmai pe măsura în care colec
tivul bazei r— 
tul de față, să satisfacă solicită
rile imperioas crescînde ale 
exploatărilor miniere din Valea 
'Jiului.

— Aprovizionarea cu materia
le și piese de schimb a unită
ților C.C.P. s-a îmbunătățit sim
țitor în ultimul timp, ne-a de
clarat dintru început tovarășul 
director. Profilele primite asigu
ră realizarea sarcinilor din 
plan privind confecționarea de 
armături de mină. Creșterea 
numărului acestora față de a- 
nul trecut atinge 12 la sută, 
Laminatele — profile ușoare, 
mijlocii și grele — sînt garanta
te integral, la nivelul necesită
ților. Ca și cablurile de tracți

une și șina de cale ferată în
gustă. La furtunuri de înaltă 
presiune s-a obținut o cantita
te de 14 000 metri mai mare 
decît în 1971. Sînt asigurate în 
condiții normale piesele de 
schimb pentru uneltele pneuma
tice (CA 14, CP 17 și CP 19), 
pentru trolii de mină, transpor
toare cu raclete TP 1, TP 2, va- 
gonete de mină, mașini de în
cărcat etc. S-au intensificat le
găturile între B.A.T. și furni
zori, contactul se dovedește mai 
apropiat, ceea ce se reflectă și 
în rezolvarea mai operativă a 
multiplelor probleme pe care 
le ridică aprovizionarea.

— Furnizorii vă satisfac în 
egală măsură ?

— Din păcate, nu. Există fur
nizori care ne livrează ritmic 
și în cantitățile contractate ma
terialele și piesele de schimb 
solicitate. La timp și în volum 
corespunzător ne-au venit cu
plajele hidraulice pentru trans
portoarele de mină TR-2 și TR- 
3 de la uzina Hidrotehnica din 
Brașov, la fel capetele detașa
bile pentru perforatul în steril 
de la U.M.M.U.M. Baia Mare, 
ca și piesele de schimb pentru 
transportoarele cu bandă de 
cauciuc, respectiv arcurile spira
le, de la uzinele Victoria Tăș- 
nad și Uzina de piese auto Si
biu.

Intîmpinăm unele greutăți 
privind asigurarea la nivelul 
necesităților a traverselor în
guste, a conductorilor de bobi- 
naj, a materialului electroizolant 
a pieselor do schimb pentru a- 
paratajul electric de joasă ten
siune, pentru motoare electrice, 
pentru telefoane Și centrale e- 
lectrice etc. In această direcție

Tr. MULLER
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TOVARĂȘUL NICOLAE CLAIJȘLSUI 
A PRIMIT PE TOVĂRĂȘII! 

MITIA RIRICICI
In cursul dimineții de luni 24 a- 

prilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, a primit pe tovarășul 

■ Mitia Ribicici, membru al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugosla- 
. via, membru al Președinției R.S.F.I., 
care în fruntea unei delegații iugoslave 
se află într-o vizită de prietenie în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La întrevedere au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, și Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A luat, de asemenea, parte to
varășul Iso Njegovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Cu acest prilej, tovarășul Mitia 
Ribicici a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea tovarășului Iosip Broz 
Tito, a conducerii Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, în care se expri
mă urări de sănătate și noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și a statului nos
tru. La rîndul său, secretarul ge
neral al partidului, mulțumind pen
tru mesajul ce i-a fost adresat, a

transmis tovarășului Iosip Broz 
Tito, Prezidiului U.C.I., un cald sa
lut tovărășesc și urări de noi și im
portante succese pe planul politicii 
interne și externe a Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a R.S.F.I.

In cadrul întrevederii s-a subli
niat evoluția ascendentă a colabo
rării pe multiple planuri dintre Ro
mânia și Iugoslavia, dintre P.C.R. 
și U.C.I. și s-a exprimat dorința 
comună de a dezvolta, în continua
re, relațiile româno-iugoslave. S-a 
efectuat, de asemenea, un schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 
actuale ale situației internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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REZULTATE VALOROASE IN MUNCA 
UNITĂȚILOR C. F. R.

Animați de dorința fierbinte ca în înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor celui de al doilea an al 
cincinalului, să obțină rezultate mult superioare 
în comparație cu angajamentele în întrecere, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii unităților 
C.F.R. din cadrul complexului Petroșani, au reu
șit să raporteze că angajamentele luate în cins
tea zilei de 1 Mai au fost îndeplinite și depășite 
înainte de termen.

Factorul hotărîtor al succeselor obținute în 
muncă, în perioada scurtă ce s-a scurs de la în
ceputul anului, a fost ridicarea muncii politice 
și organizatorice la nivelul sarcinilor și antrena
rea colectivelor de muncă într-o cuprinzătoare 
întrecere, în care un loc de seamă l-au ocupat 
inițiativele celor ce muncesc, elanul lor creator.

Ca urmare, colectivul stației Petroșani și-a de
pășit încă de la sfîrșitul trimestrului, angajamen
tele luate în întrecere. La tone expediate, an
gajamentul a fost întrecut 
jul brut cu 0,40 la sută, 
sporire a tonajului brut 
cu 0,20 la sută. Totodată

cu 2,41 la sută, la tona- 
iar la indicatorul de 

la trenurile de marfă 
a fost redusă, față de

angajament, cu 0,85 la sută staționarea vagoane
lor la încărcare și descărcare și cu 1,16 Ia sută sta
ționarea vagoanelor în tranzit.

Angajamentele luate,) de unitățile C.F.R. din 
complexul C.F.R. Petroșani, în cinstea zilei de 1 
Mai, cu privire la sarcinile de producție au fost 
depășite în proporție de 1,46 — 6,77 la sută, iar 
la sarcina de creștere a productivității muncii cu 
23 la sută de către colectivul atelierului de zonă, 
7 la sută revizia de vagoane, 6,78 la sută — de
poul și 1,02 la sută la secția L/4, succese pe sea
ma cărora, față de angajamentul de 114 000 
economiile realizate la prețul de cost sînt în 
loare de aproape 263 000 lei.

Succesele obținute de muncitorii feroviari 
troșăneni în îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate pentru prima 
etapă a întrecerii socialiste din acest an, dove
desc hotărîrea lor fermă de a munci în continu
are cu elan sporit pentru transpunerea integra
lă în viață a sarcinilor ce le revin din actualul 
plan cincinal și a angajamentelor luate pentru 
anul 1972.
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va-

pe-

losif DAVID

Plenara Comitetului Central 
al P.C.R., examinînd informări
le cu privire la efectivul, com
poziția și structura organizato
rică ale partidului, la compozi
ția și mișcarea cadrelor din no
menclatura organelor de partid 
și de stat, dă o apreciere deo
sebită muncii politice și orga
nizatorice desfășurate de orga
nele de partid pentru continua 
întărire a rîndurilor partidului și 
îmbunătățirea muncii de cadre.

Acționînd în spiritul hotărî- 
rilor Congresului al X-lea și ale 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, organele 
și organizațiile de partid au 
desfășurat o intensă muncă po- 
litico-organizatorică în vederea 
întăririi rîndurilor partidului, 
creșterii influenței sale în ma
se. îndeplinirii, la nivelul ce
rințelor actuale, a sarcinilor ce 
decurg din programul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Prestigiul de care se bucură 
partidul nostru în rindurile în
tregii națiuni și-a găsit o vie 
expresie în faptul că în cursui 
anului 1971, anul aniversării 
semicentenarului creării Parti
dului Comunist Român, un ma- 
rj număr dintre cei mai înain
tați oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — și-au ma
nifestat dorința <le a se încadra 
în puternicul detașament al co
muniștilor, angajîndu-se și mai 
activ in efortul general de ridi
care a României socialiste pe 
noi trepte ale progresului și ci
vilizației.

Cei peste 124 000 oameni ai 
muncii primiți în rîndul comu
niștilor în cursul anului trecut 
corespund criteriilor și norme
lor stabilite de Statutul parti
dului, de hotărîrile și instruc
țiunile Comitetului Central, a- 
vînd o bună pregătire politico- 
ideologică, remareîndu-se prin 
rezultatele obținute în aplica
rea hotărîrilor partidului și gu
vernului, în activitatea de pro
ducție și obștească, printr-o 
conduită demnă în familie și so
cietate.

tății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră.

Deși de la aplicarea Hotărîrii 
C.C. al P.C.R. și a Legii privind 
încadrarea și promovarea în 
muncă a personalului din uni
tățile socialiste de stat a trecut 
puțin timp, se poate aprecia că, 
datorită măsurilor adoptate de 
organele de partid, de stat și 
economice, s-au obținut rezul
tate pozitive în domeniul poli
ticii de cadre. In colectivele in 
care s-au discutat propuneri de 
promovare a cadrelor, oamenii 
muncii au apreciat pozitiv aceas
tă măsură analizînd cu simț de 
răspundere și exigență calități
le politice, profesionale și mora
le ale persoanelor propuse. Or
ganele de partid, de stat și eco
nomice acordă o mai mare a- 
tenție cunoașterii cadrelor îna
inte de a fi promovate în mun
că, repartizării judicioase a a- 
cestora în diferite funcții de 
răspundere, ținîndu-se seama 
de rezultatele obținute în înde
plinirea sarcinilor încredințate, 
de aptitudinile pentru munca 
de conducere și perspectivele 
de dezvoltare, de nivelul de pre
gătire profesională, politico-i- 
deologică.

In anul 1971 au fost promo
vate în funcții de directori, in
gineri șefi și contabili șefi 
3 468 cadre, iar în organele de 
partid și aparatul lor, în apa
ratul U.T.C. și la consiliile sin
dicatelor peste 3 000 cadre. Se 
poate aprecia că, în funcții de 
conducere la organele locale de 
partid, în aparatul acestora, în 
organizațiile de masă, în mi
nistere, centrale industriale, în
treprinderi și instituții lucrea
ză cadre cu o temeinică pregă
tire profesională și politică, cu 
experiență în munca de condu
cere, cu un înalt nivel de con
știință, devotate trup și suflet 
cauzei socialismului, politicii 
partidului și statului nostru.

Pe baza indicațiilor conduce
rii partidului, în acest an au 
fost aleși în birourile comite
telor județene de partid un 
număr sporit de muncitori care 
lucrează nemijlocit în produc
ție. De asemenea, a crescut nu
mărul muncitorilor în birourile 
comitetelor municipale și oră
șenești de partid.

Comitetele județene de partid 
au manifestat o grijă sporită 
pentru asigurarea continuității 
în muncă, promovînd în apara
tul lor cadre tinere, cu o bună 
pregătire politică, ideologică și 
profesională, cu stagiu mai în
delungat în producție.

In anul care a trecut, au fost 
promovate în aparatul de partid 
al organizațiilor de masă, de 
stat și economice femei dintre 
cele mai active și cu o bună 
pregătire politică și profesiona
lă. A crescut, de asemenea, nu
mărul femeilor promovate în 
funcțiile de secretari ai comite
telor municipale și orășenești 
de partid, ca vicepreședinți ai 
consiliilor populare municipale 
și orășenești, în colegiile minis
terelor și în conducerea unită
ților economice și social-cultu
rale.

Prin măsurile adoptate de 
conducerea partidului privind 
reorganizarea activității Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" și a 
școlilor interjudețene de partid 
s-a creat un sistem unitar și 
cuprinzător pentru formarea Ș* 
perfecționarea pregătirii cadre-- 
lor de partid, de stat, ale or
ganizațiilor de masă și obștești.

Apreciind rezultatele obținute 
în creșterea numerică și calita
tivă a organizațiilor de partid, 
în sporirea competenței cu ca
re soluționează multiplele pro
bleme ale etapei pe care o 
străbatem, Plenara Comitetului
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membrilor de partid, iar al ță
ranilor la 535 373 — 24,39 Ia 
sută din efectivul partidului. 
In mediul rural își desfășoară 
activitatea 952 000 membri de 
partid, constituind o puternică 
forță de mobilizare a oameni
lor muncii de la sate Ia înfăp
tuirea politicii partidului în a- 
gricultură, în domeniul edilitar-' 
gospodăresc, pentru ridicarea 
conștiinței socialiste a țărănimii 
cooperatiste.

Una din caracteristicile peri
oadei analizate o constituie con
tinuarea încadrării în rîndul co
muniștilor a celor mai buni spe
cialiști, oameni de știință, cul
tură și artă. In prezent, sînt 
membri ai partidului aproxima
tiv 60 la sută din totalul aca
demicienilor, doctorilor în ști
ințe și cadrelor didactice uni
versitare, 47 Ia sută din cadre
le didactice din învățămîntul 
liceal, profesional și de cultură 
generală, 53 Ia sută din totalul 
inginerilor, 41 la sută din al 
medicilor și 75 la sută din to
talul oamenilor de cultură și 
artă.

Compoziția națională a parti
dului corespunde, în linii ge
nerale, structurii naționale a 
populației. Din totalul membri
lor de partid, 89,30 la sută sînt 
români, 8,09 Ia sută maghiari, 
1,21 la sută germani și 1,40 la 
sută de alte naționalități.

Ținînd seama de rolul sporit 
al femeilor în viața socială, or
ganele și organizațiile de partid 
au acordat o mai mare atenție 
primirii în partid a femeilor. 
In prezent, numărul femeilor 
membre de partid reprezintă 
23,36 la sută din efectivul parti
dului.

Insușindu-și conținutul mă
surilor stabilite de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii și programul partidului 
adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, 
organele și organizațiile de 
partid au pus un mai mare ac
cent pe formarea și dezvoltarea, 
Ia toți membrii partidului, a ca
lităților proprii comuniștilor. Se 
acordă atenție sporită pregăti
rii și desfășurării adunărilor de 
partid, creșterii rolului lor în 
dezbaterea și soluționarea prin
cipalelor probleme ce stau în 
fața colectivelor de muncă, în 
organizarea activității comuniș
tilor, în ridicarea responsabili
tății acestora față de îndatori
rile statutare. învățămîntul de 
partid a fost axat, în principal, 
pe formele a căror tematică vi
zează educația partinică, patri
otică și moral-cetățenească a 
comuniștilor. S-au reactivizat 
multe forme și metode specifi
ce muncii politice de masă, ca
re au o puternică influență e- 
ducativă, au apărut numeroase 
inițiative care contribuie Ia 
creșterea rolului comuniștilor 
în viața socială.

In anul trecut, organele și or
ganizațiile de partid au desfă
șurat o activitate susținută în 
domeniul selecționării și promo
vării cadrelor, al perfecționă
rii pregătirii acestora. De ase
menea, ministerele, centralele 
industriale, întreprinderile și u- 
nitățile social-culturale, cu spri
jinul organelor de partid, au 
luat o serie de măsuri pentru 
continua îmbunătățire a muncii 
de cadre. Hotărîrile de partid 
și de stat, elaborate în 1971, 
din inițiativa conducerii supe
rioare de partid, au orientat și 
au imprimat un conținut nou 
muncii de selecționare și pro
movare a cadrelor, punînd Ia 
baza acestei activități criterii 
științifice, corespunzător cerin
țelor actuale ale făuririi socie

La 31 decembrie 1971, Parti
dul Comunist Român cuprin
dea în rindurile sale 2 194 627 
membri, ceea ce reprezintă 15,8 
la sută din populația majoră și 
21,9 la sută din populația activă 
a țării. Din totalul membrilor 
de partid, aproximativ 43 la su
tă își desfășoară activitatea în 
industrie, construcții, transpor
turi și comerț, 31 la sută în a- 
gricuitură, 12 Ia sută în minis
tere, organe centrale și locale 
ale puterii și administrației de 
stat, unități medico-sanitare, 
instituții de artă și cultură, 6,5 
la sută în instituții de învăță- 
mînt și știință.

In toate sectoarele și dome
niile de activitate există orga
nizații de partid puternice din 
punct de vedere numeric și ca
litativ, capabile să abordeze și 
să soluționeze cu competență 
problemele ce le stau în față, 
să organizeze și să mobilizeze 
colectivele de oameni ai mun
cii la înfăptuirea politicii mar- 
xist-leniniste a Partidului Co
munist Român, a sarcinilor ce 
Ie revin din directivele și lio- 
tărîrile partidului.

Analiza datelor privind efec
tivul și compoziția partidului e- 
vidențiază faptul că în cursul 
anului trecut au continuat să 
crească atît numărul, cît și 
ponderea muncitorilor în par
tid, ceea ce constituie o vie ex
presie a atașamentului și încre
derii clasei muncitoare în parti
dul său comunist, o confirmare 
a rolului clasei muncitoare, de 
clasă conducătoare în statul 
nostru. Numărul comuniștilor 
muncitori a ajuns la 998 120, 
adică 45,48 Ia sută din totalul
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Cîteva ore de muncă patriotică, pe șantierul unei lu
crări cdilitar-comerciale, în frumosul oraș Vulcan. Aici, cu 
sprijinul cetățenilor va fi amenajată viitoarea grădină de va
ră a restaurantului „Cocoșul de
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Intensificînd acțiunile pa
triotice pentru ridicarea gra
dului urbanistic al municipiu
lui, peste 10 000 de cetățeni 
din toate localitățile Văii Jiu
lui au participat în zilele de 
sîmbătă și duminică la lucră
rile inițiate de consule popu
lare la obiectivele gospodă
rești și de înfrumusețare pro
puse a se da în folosință la 
data de 1 mai 1972.

In orașul municipal Petro
șani, 3 000 de cetățeni din 
toate cartierele au finalizat 
lucrările de amenajare a zo
nelor verzi, curățirea trotua
relor și străzilor mărginașe.

Importante lucrări s-au 
executat la lacul de agrement, 
unde, peste 200 de elevi u- 
teciști. de la liceul industrial 
minier Și școala profesiona
lă comercială, au muncit la

tal uzarea terenului din jurul 
lacului, umpluturi și nivelări 
de pămînt. Pentru efectua- 

de calitate 
10 dulgheri 
au execu- 

iar un bul-

rea unor lucrări 
aici au muncit și 
de la I.G.L. care 
tat debarcaderul, 
dozer de la S.T.R.A. a adîn- 
cit și nivelat albia lacului 
pentru a permite mișcarea 
bărcilor și hidrobicicletelor 
ce vor fi puse la 
amatorilor.

La ștrandul din 
s-a transportat

pietros pentru fundația cabi
nelor și anexelor necesare de
servirii publicului.

Și în celeialte localități 
din Valea Jiului au avut loc, 
de asemenea, numeroase ac
țiuni gospodărești și de în
frumusețare, la care au par
ticipat cca. 6 500 de cetățeni.

In ziua de duminică s-a 
lucrat cu intensitate la lo
curile de agrement „La brazi"
— Vulcan și „Straja V sud"
— precum și la moderniza
rea zonei centrale din ora
șul Lupeni.

Ne aflăm în plina campanie 
de desfășurare a lucrărilor gos
podărești și de înfrumusețare, 
la care, participă cu toată în
suflețirea întreaga populație a 
municipiului nostru, hotărîtă să 
înfăptuiască obiectivele stabi
lite pentru ridicarea gradului 
estetic al tuturor localităților 
din Valea Jiului.

Pînă în prezent s-au plantat 
peste 20 000 de arbori și arbuști, 
procurați în cea mai mare par
te pe plan local, au fost sădiți 
trandafiri sălbatici pentru altoit 
și peste 50 000 de flori, 
dau o ambianță deosebit 
plăcută străzilor centrale și 
tierelor noj ale orașelor.

Importante lucrări au 
executate în orașul Petroșani la 
ștrandul din Aeroport și lacul 
de agrement pentru a fi date în 
folosință Ia termenul stabilit.

De asemenea, în Vulcan și 
Lupeni, se desfășoară cu inten-

sitate acțiunile patriotice pentru 
terminarea locurilor de agre
ment, situate în zonele monta
ne din apropiere, iar în orașul 
Petrila se execută ample lu
crări utilitare și de gospodări
re cu sprijinul populației.

Lucrări asemănătoare se 
fășoară în prezent și în 
două comune suburbane.
Aninoasa continuă acțiunile de 
curățire a albiei pîrîului, recon- 
diționarea zonelor verzi, plan
tări precum și alte lucrări finan
țate din bugetul consiliului po
pular pentru îndiguiri de ma
luri și reparații de străzi ; în 
Bănițaise desfășoară de aseme
nea numeroase acțiuni patrio
tice pentru înfrumusețarea tra
seului turistic și executarea u- 
nor lucrări utilitare.

Numai în ultimele zile inten
sitatea acțiunilor patriotice în
treprinse a crescut în mod im
presionant iar rezultatele ob-

ținute sînt pe deplin edifica
toare.

In orașul Petrila, sute de ce
tățeni au participat în săptă- 
mîna de la 17 la 23 aprilie, la 
lucrările desfășurate pe șantie-> 
rul creșei și grădiniței de copii 
din cartierul 8 Martie și la 
noua piață de alimente a orașu
lui. Pe strada Republicii se con
tinuă lucrările de construcție a 
trotuarului care leagă cartierul 
8 Martie de Lonea. Ample ac
țiuni patriotice s-au desfășurat 
în cartierele 7 Noiembrie, 8 
Martie, Gheorghe Gheorghiu 
Dej, Eminescu și Cimpa, unde 
cetățenii loan Stanei, Gheorghe 
Dragu, Dorel Brîndușe, Simion 
Grecu, Nicolae Jorja, 
Popescu, Nicolae “ 
Moșie, Constantin
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deo- 
sînt 
cad, 
ălifi, 
min-

intacte

Y. ZET

Parîngul

O

i I B

la Lonea, pentru a

V. TEODORESCU

fi fost mai „con- 
dacă așa a fost

ex- 
era 
nu

echipa pierdea o 
trezit intr-o bună 
cînd, din venera- 
pentru sportul-re- 
că... s-a ales pra-

1. Școala generală n.r.
2. Școala generală 
Școala generală nr. 
fete: 1. Școala ge- 
5 Petrila ; 2. Școala

să po- 
fir în păr istoria 

de fotbal, de cînd

dc-o „galerie" care și-a fă- 
prisosirtță, ca niciodată, da-

E adevărat, ne obișnuisem să 
așteptăm știrea unei victorii din 
partea rugbiștilor noștri, indife
rent pe ce stadion din țară ar fi 
evoluat. E foarte adevărat, pre
cedentele ne îndreptățeau să pro
cedăm astfel, prea multe au fost 
victoriile din deplasare ale Știin
ței pentru ca măcar să ne gîn- 
dfm că „ai noștri" ar fi capabili... 
și să piardă. De ce, în fond ? An
trenorul Theodor Rădulescu ne 
spunea, înaintea returului, cît de 
greu va fi pentru echipa sa să-și 
poată convinge adversarii că 
„Știința nu acceptă să cedeze", 
avînd în vedere numai faptul că 
orice echipă provincială, mai ma
re sau mai mică, își va face un 
titlu de noblețe dintr-o victorie a- 
supra studenților petroșăneni. Și 
așa e I După victoriile de la lași 
ți Sibiu, reconfortante și stimula
toare de energii suplimentare, a 
„venit" anosta partidă cu Gloria, 
eiștigată fără emoții, pentru ca a- 
cum să înregistrăm primul eșec 
ol Științei, la Constanța, unde 
C.S.M. Sibiu, în urmă cu o săp- 
iămină, cîștigase surprinzător I

Va avea darul această „încli
nare a balanței" să frîngă ela-

nul rugbiștilor noștri ? Nu. Nici 
gind. Mai ales că și celelalte re
zultate, tot atît de surprinzătoare, 
nu au făcut decît să ridice cota 
spectaculozității acestui disputat 
campionat, nefavorizînd pe eter
nii rivali la „șefie". Prin victoria 
studenților timișoreni la lași, oa
recum previzibilă, principala con
tracandidată a rugbiștilor noștri 
la titlu va rămine în continuare 
echipa... Universitatea Timișoara. 
Nici Grivița Roșie, nici Steaua, 
nici Dinamo ! Meciul direct se va 
disputa la Timișoara. Pînă atunci 
însă mai este timp. Și timișorenii, 
după cum știm, nu sint invincibili.

„Cursa în doi" se anunță ex
trem de disputată. Meciul restan
ță al Științei (în compania Spor
tului studențesc București) nu es- • 
te nici pe departe o... cantitate 
neglijabilă. De el atîrnă relansa
rea Științei. De el depinde locul 
1. Și acest meci va fi ciștigat. E 
necesar I Infrîngerea la limită 
(4—3) de la Constanța nu va tre
bui să restringă pretențiile Știin- 

ci să reaprindă flacăra mari- 
elanuri. Știința păstrează în- 
intacte șansele Ia titlu. Să nu 
uite acest lucru I...

BineI ExcelentI Rezultatul egal 
(11—11) obținut, duminică diminea
ța, de handbaliștii petroșăneni în 
cea mai prestigioasă companie a ul
timilor ani (Echipa Minaur Baia 
Mare este mai mult decît promo
vată în prima divizie a țării) are 
valoarea unei autentice victorii și, 
intrinsec, semnificația unui... „po
tențial studențesc" superior tuturor 
celor anterior etalate pe terenurile 
noastre.

Știința nu numai că a jucat de 
la egal la egal cu un adversar re
cunoscut pentru forța sa dar, pe 
lungi perioade de joc și-a depășit 
net adversarul, supunîndu-l, luîn- 
du-i orice posibilitate de a încerca, 
să-și intre în drepturile „vedetei cu 
pretenții". Punctul obținut de Măr- 
gulescu. Cosma fi ceilalți nu are 
doar valoarea de a pune la „adă
post" echipa și a o scuti de emoții 
în continuare dar vădește mari dis
ponibilități de creștere valorică și 
reașezare, la alte dimensiuni, a 
handbalului petroșănean. Rămine, 
doar, ca viitorul să ratifice acest 
meci ca... punct de plecare al unor 
realizări superioare, în măsură să 
certifice așteptările iniilor de iubi
tori ai handbalului acestor melea
guri și să reactualizeze valoroasele 
tradiții de altădată.

începutul partidei aparține gaz
delor, care, dezlănțuite, și holărîte 
să nu cedeze nici un moment pa
sul în favoarea „vizitatorilor" (aju

tate și 
cut cu 
toria) reușesc să se impună ușor și 
conduc cu 2—0, apoi cu 4—1. Por
tarul Loy, după ce apără, magistral, 
două-trei șuturi periculoase, se lasă 
„bătut" în continuare de două ori 
și scorul devine 4—3. In pofițla 
faulturilor repetate la care recuzg 
oaspeții, pentru stăvilirea „furtunii" 
studențești, cei ce se desprind de 
adversar sînt tot handbaliștii noș
tri (golul lui Cosma, la 3—3, din 
binecunoscuta schemă a plonjonului 
„la întîlnire", are darul de a sti
mula și mai mult ofensiva). Prima 
repriză se termină in avantajul 
gazdelor : 6—4. La reluare, după un 
„7 m" ratat de Lupui și două go
luri anulate, oaspeții reduc din han
dicap. Inițiativa începe să alterneze. 
Gazdele înscriu de 2 ori prin Ion 
Constantin din 7 m, apoi același 
lucru îl face și băimăreanul Alboai- 
că. Din nou — avantaj mare de 
partea gazdelor 11—8, din nou — 
o „cădere" scurtă și, în inferioritate 
numerică, oaspeții egalează. E 
11—11 și mai sînt două minute de 
joc. Punct culminant sau punct fi
nal ? Mai degrabă ultima variantă...

Au marcat : Ion Constantin (3), 
Mastici (3), Lupui (3) și Cosma (2) 
pentru Știința, Palko (6) și Alboai- 
că (3) pentru Minaur. Au arbitrat 
cu scăpări 1. Luchici și A. Szekely 
— Timișoara.

Q

Am mers 
asista la înfruntarea fotbaliști
lor juniori din cele două mari 
cluburi ale Petroșaniului, Jiul 
și Știința, cu convingerea, în- 
lir-un fel nemărturisită, că vom 
asista la o autentică trecere în 
revistă a tot ce există mai bun, 
în materie de ...viitor, în fot
balul Văii Jiului. De unde a- 
ceastă convingere ? Nu știu. 
Poate că era mai bine să ne 
gîndim că vom urmări o sim
plă partidă de juniori, ușoară, 
în fața căreia nu e cazul să ri- 

știe ce barieră a pre- 
Și ar 
Dar,

dici cine 
tențiilor. 
venabil". 
să fie I...

Și ce — am ■ 
oarecare, în

văzut ? O parti
dă oarecare, în care evoluau 
niște juniori oarecari (fără a în
cerca vreunul să „sară“ peste 
...nivelul mediocrității). Recu
nosc, poate nivelul partidelor de 
A văzute în ultimul timp să-mi 
fi influențat într-o oarecare 
măsură exigențele, însă, parcă 
totuși — chiar dacă cu alți ochi 
trebuie privită o partidă ca a- 
ceasta — nimic nu ne îngăduie 
să medităm că viitorul schimb 
al lui Libardi, Stocker, Bălă- 
neanu sau Grizea e capabil de 
aspirații, e Într-Un fel „asigu
rat" !

O partidă incoloră, disputată 
mai mult la mijlocul terenului, 
fără zvîcniri puternice ofensive, 
vlăguită de combinații tehnico- 
tactice reușite... De acord, vina 
nu aparține în întregime celor 
doi antrenori. Cornel Cărare și 
Iosif Feher care, se pare, din 
„arsenalul potențial" pe care-1 
au Ia dispoziție nu pot „scoate" 
mai mult. Vina aparține aces
tor tineri, foarte tineri fotba
liști, care au reușit să ne do
vedească că știu să joace doar 
la nivelul „obosit" al „old- 
boys“-ilor, nu sint preocupați de 
a se dărui total jocului pe care, 
se presupune, îl iubesc, au deja 
formată părerea că știu fotbal 
suficient și că promovarea pe 
scara valorii va veni de Ia sine, 
excluzând efortul susținut, per
severent, tenace...

In fine, a cîștigat Jiul. Fără 
efort. La pas. Cu 2—0 (autori 
Costyal și Cătuț).

Formațiile : JIUL : Mîndru — 
Mathias, Cătuț, Popa, Vaida — 
Kormos (Enache), Jugaru — Bi
ro, Constantin, Costyal, Magyari; 
ȘTIINȚA : Haignal — Filip 
(Straticiuc), Radu. Kreibik, Ver- 
meșan — Reisz, Costinaș — Ba- 
rabaș, Buium, Chiripuci, Orban.

Un foarte util test de verificare al „olimpicilor" ro
mâni : România — Peru 2—2 (0—1). Și, totodată, un prilej 
de învățăminte @ Lanțul surprizelor rugbistice de duminică 
(Sportul studențesc — Dinamo 12—9, Grivița Roșie — Rul
mentul Bîrlad 10—11, C.S.M. Sibiu — Steaua 3—0, Politeh
nica Iași — Universitatea Timișoara 0—4 ; Farul Constanța 
— Știința Petroșani 4—3 I) are, parcă, un farmec al lui, apar-

NOTE PE PORTATIV

te. Cine va profita, în final, de această... inconstanță, 
in fond, nu vădește decît nivelul rugbiului românesc ? gi 
Antrenorul Angelo Niculescu preconizează, pentru partida 
de Ia Budapesta, o linie mediană formată din trei interna
ționali : Dumitru, Anca, Radu Nunweiller @ De la Streha- 
ia, fotbaliștii de Ia Știința Petroșani au venit cu un nou „egal" 
© Baschetbaliștii petroșăneni s-au calificat pentru turneul 
final al „universitarelor", învingînd Ia Craiova pe „U“ cu 
73—45 © O întrebare către Dumitriu II: „Ce trebuie să 
faci pentru a reuși ca antrenor în România ?“ Și un răs
puns : „Să fii aspru cu jucătorii. Să-ți știe de frică. Nu-mi 
place ce-am spus acum, dar, așa e“. @ In luna mai, clubul 
Dinamo București va sărbători retragerea din activitatea 
eompetițională a lui Nelu Nunweiller printr-un meci cu A.C. 
Napoli © Antrenorul handbaliștilor din Baia Mare, Lascăr 
Pană, i-a felicitat pentru „egal" pe localnici. Dar dacă victo
ria era de partea acestora ? @ Campionatul diviziei A la 
fotbal se reia în 4 mai @ Ne este imposibil să publicăm 
marțea clasamentul campionatului diviziei C Ia fotbal. Nici 
„Sportul" nu-l publică așa... devreme (răspundem, astfel, ce
lor ee ne-au cerut acest lucru).

„Am apreciat întotdeauna, 
echipele sportive, mai mult 
acei jucători al căror travaliu 
imens conduce la reușită, deschi
de drumul spre mult rîvnita glo
rie a stadioanelor. Și, culmea, 
de foarte multe ori, aceștia trec 
neobservați, pentru că nu înscriu 
goluri, nu marchează puncte, nu 
blochează în ultimă instanță ba
lonul ce se îndreaptă, aproape, 
irezistibil spre plasele porților..."

Aceste splendide și adevărate 
cuvinte le-am auzit, foarte recent, 
rostite de către unul din așii 
„peniței sportive", reputatul ga
zetar Ioan Chirilă. Se referea, în 
acele clipe, la cel de-al șaselea 
membru al „dinastiei" Nunweil- 
lerilor, Radu, omul care, nu nu
mai aduce, dâr și face, cbnstru- 
iește victoria, vorbea despre cel 
care declar.' cîndva : „Petre Stein
bach m-a învățat să înțeleg astfel 
sportul, să lupt încontinuu, să 
„muncesc" enorm în teren". Nu 
trecuseră nici 24 de ore și cu
vintele excelentului „decar" al 
roș-albilor și al tricolorilor erau 
citate, involuntar, de Constantin 
Roșea, „omul de muncă" al lide
rilor campionatului divizionar de 
rugbi. Am înțeles atunci de ce 
cei doi sportivi seamănă...

— De unde-l cunosc pe Stein
bach, meșterul multor perle fot
balistice ? De la Ceahlăul Piatra 
Neamț, pe unde am jucat și eu 
fotbal. Ca orice adolescent, adu
lam mingea rotundă. Și, bineînțe
les... golul. Alergam întotdeauna 
acolo unde era poarta mai aproa
pe. Marcam de altfel și goluri

multe, dar, nu o dată, mă vedeam 
pus in situația de a șoma din 
lipsa de... mingi. Nea Pctrică mi-a 
înțeles păsul. După un joc de ve
rificare a stat cu mine de vorbă 
mai mult de o oră. De atunci am 
înțeles multe și în mod deosebit 
că victoria n obțin nu numai cei 
care 
rind,

dau goluri ci, în primul 
aceia care creează golurile. 
Debutul rugbistic ?
fot la Piatra Neamț, în di- 
secundă.
Ascensiunea a fost grea ?
Aparent, nu! După numai 

un an și ceva, am plecat la Bucu
rești, la Rapid, pentru ca în se
zonul următor să îmbrac tricou
rile echipei militare Steaua, cu 
care de altfel am ciștigat și pri
mul titlu de campion. După sa
tisfacerea stagiului militar am 

la Rulmen- 
Pet roșaniul. 
pentru tine

vizia

tisfacerea stagiului 
revenit în Moldova, 
tul Bîrlad. Apoi —

— Ce înseamnă 
Petroșaniul ?

— Orașul în care 
inginer, orașul în cari 
sacral ca sportiv, 
sper să îmbrac, pentru a doua 
oară, tricoul de campion.

— Cunoscătorii, sau mai puțin 
inițiații, chiar, te apreciază ca 
un jucător extrem de eficace pe 
planul „productivității" sportive, 
deși jocul tău nu pare spectacu
los. Te deranjează asemenea apre
cieri ?

— In mod hotărît, nu. Știu că 
ziarele, publicul se înclină în fața 
„omului de gol", în fața acelora 
care amețesc adversarul prin fen
te prelungite. Eu am renunțat de 
mult la această idee. Ador sim-

• am devenit 
e m-am con- 

oraș în care

plitarea și precizia, 
numesc gazetarii 
altfel, eu cred că 
chipă formată din astfel de ju
cători poate deveni spectaculoasă. 
Doriți un exemplar f Scoția la 
rugbi, Germania l-'ederală la fot
bal. Nici Beckenbauer nu este 
un artist ce face „artă pentru 
artă" și totuși este un mare maes
tru...

— Nu ți se pare că am vorbit 
totuși prea puțin despre rugbi ? 

"— Da. Dar este bine că am 
vorbit despre sport și prin asta 
se înțelege și fotbal, și rugbi. 
Sînteți de acord că avem un „13“ 

, capabil să aducă 
ceea ce nimeni 
în materie de ru;

— Bineînțeles.
— JA5 puteți 

voi afirma că Ia . 
au contribuit în 
sportivi.

eficiența. De 
tocmai o e-

Petroșaniului 
încă n-a reușit 

igbi și... fotbal ?

contrazice cînd 
succesele noastre 

egală măsura 
antrenor, conducători, 

sau că poziția noastră în clasa
ment se datorește dăruirii totale 
doar a întregului nostru ,,efec
tiv", atît în meciurile considerate 
ca fiind ușoare, cit și în cele ce 
se anunță extrem de dificile ?

— Nu !
— Să știți că momentul hotă- 

rîtor în viața echipei noastre s-a 
produs la Cluj, după înfrîngerea 
din jocul cu Agronomia. De a- 
tunci totul s-a schimbat. Știința 
Petroșani a devenit o valoare cer
tă Ce-și așteaptă încununarea e- 
forturilor cu mult visatul titlu...

Nicolae LOBONȚ

NEW YORK. — Selecționatele 
de tenis de masă ale R. P. Chineze 
și-au continuat turneul în S.U.A., 
întîlnind în orașul Memphis o se
lecționată americană. S-au disputai 
zece partide, fiecare echipă cîștigînd 
cite cinci.

★

MOSCOVA. — Tradiționalul cros 
al ziarului „Pravda", desfășurat a- 
nul acesta la Chișinău, a reunit la 
startul diferitelor probe peste 1 200 
de concurenți. Proba seniorilor, dis
putată pe distanța de 8 000 m, a 
lost eiștigată de Ivan Parlui cu tim
pul de 23’04”8/10.

Derby-ui campionatului
județean de fotbal

Minerul

Ocupantele primelor două 
locuri în clasamentul campiona
tului județean de fotbal, Parîn- 
gul Lonea (1) și Minerul Vulcan 
(2) s-au întîlnit, duminică di
mineața, la Vulcan în derby-ul 
fruntașelor. Numerosul public 
care a asistat'la întîlnire — du
pă cum ne comunică corespon
dentul nostru Tudor Mttcuța — 
a rămas insă decepționat de jo
cul confuz practicat de cele do
uă combatante. Miza mare a 
meciului a determinat, cum de 
altfel era de așteptat, înlătura
rea din „desfășurarea ostilități
lor" atît a laturei spectaculoa
se cît și factorului tehnic. Din 
dorința de a nu pierde partida, 
atît gazdele cît și oaspeții au 
jucat reținut, cu accent deose
bit pe apărare (lonenii și-au du
blat sistemul defensiv, apărîn- 
du-se de multe ori în 6—7 oa
meni), jocul n-a avut cursivita
tea așteptată, nu s-a ridicat nici 
pe departe la nivelul cerut. De
și au avut mai mult timp iniția
tiva în Joc, insistînd- cu inter
mitențe. și pe ofensivă, vulcăne-

Vulcan

nii s-au „lovit" de o apărare fer
mă, decisă, bine organizată, ca
re a respins cu consecvență a- 
tacuri incoerente, nesusținute de 
concepții tactice deosebite, 
în atarj condiții, cei care 
scriu primii sînt lonenii, 
contraatacuri fulgerătoare, 
min. 35, la o lovitură liberă 
la 20 metri, Bakî deschide 
ria golurilor meciului, făcîndu-i 
pe spectatorii localnici să-și... 
retracteze bunele sentimente fa
ță de favoriții lor. Oarecum li
niștiți, lonen.ii nu mai insistă, 
gazdele egalează (autor Maioș), 
apoi din nou sînt conduse (Da
vid, min. 58) pentru ca, înspre 
final, echitatea să se restabi
lească prin punctul marcat de 
Repaș.

O partidă, în general, echili
brată, încheiată cu un rezultat 
de egalitate care, în fond, tre
buie să mulțumească ambele e- 
chipe.

Foarte bine a arbitrat parti
da : Ion Panait (Petroșani).

La juniori l 2—1 pentru Pa
rîngul Lonea.

Și, 
în-
pe
In 
de 

se-

BUDAPESTA. — Competiția in
ternațională masculină de floretă 
desfășurată la Budapesta s-a înche
iat cu victoria scrimerului francez 
Christian Noel. Acesta a totalizat 
în turneul final 5 victorii, fiind 
urmat de Simoncelli (Italia) — 3 
victorii, Lisewski (Polonia), Herder, 
Schcnkel (ambii R. D. Germană) — 
cile 2 victorii și Magnan (Franța)
— o victorie.

★

Săptămîna fotbalistică internațio
nală este dominată de patru parti
de importante contîhd pentru sfer
turile de finală ale campionatului 
european interțări. Astfel, sîmbătă, 
29 aprilie, la Budapesta sc întîl- 
ncsc reprezentativele) Ungariei și 
României. La Milano, Italia primeș
te replica echipei Belgiei, iar la 
Londra sc va disputa meciul din
tre selecționatele Angliei și R. F. 
a Germaniei, o reeditare a finalei 
campionatului mondial ediția 1966. 
Duminică, la Belgrad, se va des
fășura partida dintre echipele Iugo
slaviei și U.R.S.S.

Miercuri, 26 aprilie, sînt progra
mate două întîlniri din prelimina
riile turneului olimpic : Polonia — 
Spania și Iugoslavia 5— R. D. Ger
mană.

In continuarea turneului său eu
ropean, echipa Perului joacă, te» 
miercuri, la Glasgow cu formați* 
Scoției. O altă întîlnire amicala, 
programată miercuri, este cea din
tre formațiile Elveției și Suediei.

In preliminariile campionatul» 
mondial (ediția 1974) este progra
mat un singur meci:: Austria —< 
Malta, care se va disputa dumini
că, 30 aprilie.

*

I.ONDRA. — Desfășurată la 
Leeds, întîlnirea internațională de 
natație dintre selecționatele Angliei 
și Ungariei s-a încheiat cu scorul 
de 187—160 puncte în favoare» 
gazdelor.

Performerul meciului a fost îno
tătorul maghiar Andras Hargitay, 
care în cele două zile de concurs 
a cîștigat cinci probe. In ultima zi 
a competiției, Hargitay a terminat 
învingător în probele de 200 m 
fluture — 2’08’7/10 și 4C0 m mixt
— 4’39”4/10.

TELEX
NEW YORK. — In cadrul con

cursului internațional de atletism, 
desfășurat la Lawrence (Kansas) în 
prezența a circa 40 000 de specta
tori, americanul Jim Rytin, record
man mondial în probele de 1 500 
m și o milă, a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a se
zonului în cursa de o milă cu tim- 

dc 3’?7”1/10- Proba de sări- 
fflră cu prăjina s-a încheiat cu vic
toria recordmanului mondial KjeS 
ftaksson (Suedia), care a trecut pes
te ștacheta înălțată la 5,31 m.

în tradiționala 
handbal dotată 
mântui negru", 
pelor de băieți 
școlile generale 
miniere ale municipiului, 
care, de fiecare dată, partici
pă ca invitate și echipe din al
te centre miniere ale țării. A- 
nul acesta. Ia competiție a par
ticipat echipa Școlii generale 
din Șotînga, județul Dîmbovi
ța. Competiția, desfășurată pe 
o perioadă de două zile a reușit 
să antreneze un număr mare 
de pionieri și școlari, care s-au 
întrecut în limitele sportivită
ții. eta'lînd în fața unui nume
ros public toate cunoștințele lor 
tehnice și tactice, în dorința 
de a intra în posesia râvnitului 
trofeu „Diamantul negru". în
trecerile au fost de un bun ni-

competiție de 
cu cupa „Dia- 
rezervată echi- 

și fele de la 
din centrele 

la

șir. S-au dovedit mai bine pre
gătite echipele școlilor genera
le nr. 1 Petrila, echipele de fete 
ale școlilor generale nr. 5 Pe- 
trila, nr. 4 Vulcan și echipa de 
băieți de la Școala generală nr. 
1 Lupen.i. Competiția a reușit 
să întrunească și alte valențe 
educative ț cunoașterea recipro
că a pionierilor, întărirea legă
turilor de prietenie, schimburi 
de păreri etc.

In urma desfășurării întrece
rilor. clasamentul se prezintă 
în felul următor !

băieți ;
1 Lupen.i ; 
Șotînga ; 3.
1 Petrila ; 
nerală nr
generală nr. 1 Petrila ; 3. Școa
la generală nr. 4 Vulcan.

D. CORNEA

SA ÎNTREB ceva
Dac-ar fi 

vestesc de-a 
spectatorului 
îl prinde microbul și-l formează 
pînă la „fine del primo tempo" 
cînd, dezamăgit de vreun insuc
ces, jură să nu mai calce la sta
dion și nu mai calcă, pentru mi
ne lucrurile ar fi foarte limpezi. 
Aș recurge la propria-mi biogra
fie: la 3—6 ani mă strecurării 
printre picioarele cerberilor de la 
poarta B, la 11—12 ani jucam 
cu încă ■ vreo cincizeci de țînei 
la pitici, unii dintre noi țintind 
gloria, alții doar cana cu lapte 
ce-o primeam după fiecare antre
nament; la 16—17 ani mă lă
sam provizoriu de joc, dar în cla
să, treceam drept singurul care 
are amintiri de povestit din acest 
domeniu. Mai încolo, la 79 ani, 
am trăit clipa cînd primul sala

riu mi-a îngăduit să-mi cumpăr

DIN COLTUL TRIBUNEI
și primul bilet la tribuna A. E- 
ram „cineva". Eram, atunci, spec
tatorul care, din considerație pen
tru propriile-mi amintiri (și cine 
nu are amintiri din fotbal!), îmi 
găseam vina de a fi cumpărat, 
odată cu biletul și obligația de 
a răsplăti cu un mic efort sufletesc 
truda ce se petrece pe gazonul 
verde. Și obligația de a explica 
colegilor de tribună că între prac
ticianul de pe teren și teoreticia
nul atît de priceput (în fotbal, 
comerț, automatizare și altele dar, 
mai ales in fotbal), există o 
mulțime de deosebiri. \ Vecin cu 
spectatorul mai vîrstnic, vîrît cu 
forța între pricepuții care oftau cu

sfîrșeală cînd 
partidă, m-am 
zi, dezamăgit, 
ția mea sacră 
ge constatasem 
ful. Atunci s-a petrecut faptul că 
am jurat să nu mai dau pe-acolo 
sau, spus altfel, s-a petrecut „fine 
del primo tempo".

De ce ?
Pentru că n-am știut să 

plic deosebirile despre care 
vorba, pentru că, pe atunci, 
le înțelegeam nici eu...

A trebuit să înceapă „secontlo 
tempo" (microbul e înșelător) ca
re nu are sfîrșit (Pînă acum nu

am auzit despre „fine del secon- 
do tempo"). Astăzi, în această a 
doua repriză a vieții mele de 
spectator, mă descopăr ca fiind 
unul mai înțelept, cu multă con
siderație pentru eforturile teoreti
cienilor din tribune, porniți să în
drepte lucrurile, dar cu și mai 
multă considerație față de truda 
ce se petrece pe gazon, recunos- 
cînd, plecat, că într-adevăr, 
sebirile dintre unii și alții 
enorme. Unii muncesc, asudă, 
se ridică, sînt bruscați, tăi 
căleați în picioare, păliți cu 
gea-n tîrnplă, alții — doar „se 
pricep". Drept pentru care nu 
mă încumet să fac cronica vreu
nui meci, nu mă-ncumet să scriu

istoria fotbalului, nu mă-ncumet 
nici să încerc schițarea biogra
fiei romanțate sau „ne" a vreunui 
fotbalist. In schimbul acestor re
nunțări, mă-ncumet să am o o- 
pinie de spectator, despre... spec
tacol.

Acestea fiind odată zise, ști- 
indu-ne faptul mărturisit că nu 
mă mai prinde dezamăgirea, că 
rămîn fidel în tribună un spec
tator ce-și cunoaște obligația e- 
fortului sufletesc cu care trebuie 
să-l ajute pe Mulțescu et comp., 
acestea fiind, deci, zise, mă-n- 
treb: am dreptul la o opinie de 
spectator ?

Și, dacă am (nădăjduiesc că 
da), mă întreb cu îngrijorare (a- 
cum, cît mai e timp)

— Ce faceni în Cupă, fra
ților ? Tot in minutul... 90

★

SOI-1A. — Pe pista stadionului 
^„Vitoșa din Sofia s-a disputat 
'concursul internațional de dirt-tr.uk 
pentru premiul ziarului „Narodna 
mladej". La individual, victoria a 
revenit lui Anatoli Mironov 
(U.R.S.S.) cu 15 puncte. Clasament 
pe echipe : 1. U.R.S.S. — 29 punc- 

Ite; 2. Bulgaria — 25 puncte; 3. 
Austria — 18 puncte; 4. România 
— 16 puncte; 5. Bulgaria (formația 
secundă) — 15 puncte; 6. Ungaria 
— 5 puncte; 7. Iugoslavia — 2 
puncte.

☆

TUNIS. — La Tunis s-a lispu- 
tat primul meci dintre selecționatele 
Uunisiei și Marocului contînd pentru 
preliminariile turneului olimpic de 

! fotbal. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3 (2—2).

PARIS. — După cum s-a anun
țat, tenismanul român llie Năstaso 
a preluat conducerea în clasamentul 
Marelui premiu al Federației inter
naționale de tenis. In urma victo
riei repurtate în turneul de la Nisa, 
llie Năstase se situează pe primul 
loc cu 166 puncte, fiind urmat de 
americanul Stan Smith — 152 punc
te, spaniolii Manuel Orantes și An
dres Gimeno cu 95 și respectiv 94 
puncte.

Comentatorul de tenis al ziarului 
„Le I igaro" scrie următoarele în 
legătură cu turneul de la Nisa: 
„llie Năstase a dominat cu înalta 
lui clasă de joc concursul „OPEN" 
de la Nisa. Precizia și forța lovi
turilor sale tac din el la ora ac
tuală un jucător aproape invinci
bil. Românul se află în fața unui 
mare sezon internațional".

Referindu-se la finala în care 
Năstase l-a învins pe Kodes, ace
lași comentator notează: „Kodes a 
fost net depășit. El a comis multe 
greșeli, a ratat loviturile de dreapta 
în passing, precum și revenirile lif- 
tate. Intr-un cuvînt, Kodes a fost 
o pradă ușoară pentru lin Năstase 
suveran, care în nici un moment 
al partidei nu a fost nevoit să for
țeze ritmul pentru a se impune".

(Agerpres)
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CU PRIVIRE LA EFECTIVUL ȘI COMPOZIȚIA PARTIDULUI, SELECȚIONAREA, PREGĂTIREASI PROMOVAREA CADRELOR DINNOMENCLATURA ORGANELOR DE PARTID
Central a subliniat, totodată, că 
în munca politico-organizatorică 
pentru întărirea rîndurilor parti
dului ca și pentru formarea și 
educarea cadrelor din aparatul 
de partid, de Stat, al organiza
țiilor de masă și obștești, s-au 
manifestat și anumite neajun
suri. Unele organe și organizații 
de partid nu au acționat cu su
ficientă consecvență pentru a- 
plicarea indicațiilor conducerii 
partidului privind sporirea exi
genței față de calitățile moral- 
politicc ale celor ce solicită pri
mirea in partid, față de modul 
în care iși îndeplinesc cadrele 
cu munci de răspundere sarci
nile încredințate, n-au desfășu
rat o intensă muncă politico- 
educativă în vederea ridicării 
conștiinței acestora la nivelul 
înțelegerii responsabilității so
ciale a comunistului.

Deficiențele existente în mun
ca politico-educativă, slaba e- 
xigență manifestată de unele or
ganizații față de calitățile mo- 
ral-politice ale celor primiți in 
rindurilc lor, lipsa de preocu
pare pentru crearea climatului 
propice integrării depline a noi
lor membri de partid în viața 
de organizație au generat fe
nomene negative în activitatea 
unor membri de partid : slaba 
participare la viața de organi
zație, insuficienta combativitate 
față de neajunsuri etc.

Plenara Comitetului Central 
a apreciat că in activitatea de 
selecționare și promovare a ca
drelor unele organe de partid 
nu acordă atenția cuvenită pre
gătirii din timp a cadrelor în 
raport cu cerințele fiecărui do
meniu de activitate. Sînt încă 
frecvente cazurile în care pro
movarea în funcții a unor oa
meni se face în pripă, fără o 
cunoaștere temeinică a calități
lor politice și profesionale, a 
perspectivei lor de dezvoltare. 
Se manifestă insuficientă exi
gență și combativitate față de 
cadrele care nu cuprind și nu 
rezolvă corespunzător sarcinile 
ee Ie sînt încredințate, precum 
ți față de cele care încalcă dis
ciplina și etica socialistă.

Unele cadre de conducere nu 
adoptă o poziție crițică față de 
propria activitate, manifestă au- 
tomulțumire, ceea ce face ca 
în locurile de muncă respecti
ve să persiste o scrie de lip
suri. De asemenea, unii acti
viști de partid, ai organizațiilor 
de masă, cadre din economie nu 
dovedesc suficientă preocupare 
pentru continua ridicare a ni
velului lor de pregătire profe
sională. politică și ideologică, 
nu stăpinesc în mod temeinic 
problemele ce se ridică în do
meniul de care răspund, se 
preocupă insuficient de cunoaș
terea metodelor moderne de

Aprovizionarea
materiale

s-au făcut intervenții — atît 
Ia furnizorii în cauză, cit și la 
ministerele coordonatoare — 
pentru obținerea unor cantități 
satisfăcătoare. Sperăm ca în
scurtă vreme să se dea curs fa
vorabil acestor cerințe exprese. 
Se ecre mai multă receptivita
te din partea furnizorilor atît în 
ceea ce privește recuperarea 
unor restanțe in livrări, cît și 
respectarea termenelor contrac
tuale pe anul în curs, îndeosebi 
Ia piesele de schimb 
transportoare.

Deși U.U.M.P. execută
titate marc de piese de schimb 
pentru unitățile centralei, va 
trebui ca în viitor să-și concen
treze mai mult atenția Pe li
vrarea ritmică a unor piese de 
schimb deficitare din cadrul 
planului de piese de schimb co
mune, și, în mod deosebit, a ce
lor 
nă 
de 
re

conducere și de organizare a 
muncii.

Analizînd rezultatele obținute 
în întărirea numerică și calita
tivă a rîndurilor partidului, ca 
și in aplicarea măsurilor stabi
lite dc 
C.C. al 
rolului 
socială, 
Central 
Uzarea 
cietății 
dezvoltate sînt necesare ridica
rea continuă a rolului conducă
tor al partidului în toate dome
niile de activitate, creșterea răs
punderii și exigenței organelor 
și organizațiilor de partid, for
marea și dezvoltarea, Ia toți 
membrii de partid, a trăsătu
rilor proprii comuniștilor.

Întreaga activitate politico- 
organizatorică de întărire a rîn
durilor partidului și de educare 
marxist-leninistă a cadrelor, a 
tuturor comuniștilor, trebuie 
desfășurată in spiritul documen
telor Congresului al X-lea, al 
programului adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971.

Organele și organizațiile de 
partid au datoria să manifeste 
o exigență sporită față de ca
litățile moral-politice și profe
sionale ale celor ce solicită pri
mirea în partid, să cultive la 
comuniști spiritul de răspundere 
pentru recomandările pe care 
Ie dau, să se ocupe îndeaproa
pe de cunoașterea temeinică a 
celor care urmează a fi primiți 
in rindul comuniștilor, de pre
gătirea lor politică, antrenîn- 
du-i efectiv la realizarea sarci
nilor obștești, la acțiuni organi
zate Pe linie de partid.

Creșterea numerică a rîndu
rilor clasei muncitoare, spori
rea rolului ei în conducerea so
cietății impun ca și în viitor 
organele și organizațile de partid 
să orienteze munca polilico-or- 
ganizatorică de primire in partid 
in primul rînd spre muncitorii 
din ramurile de bază ale eco
nomiei naționale, și îndeosebi 
din industria construcțiilor de 
mașini și prelucrării metalelor, 
industria chimică, ușoară și a- 
limentară, întreprinderile de 
construcții și unitățile comer
ciale. Comitetele județene tre
buie să militeze consecvent pen
tru îndeplinirea sarcinilor re
ieșite din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — secretarul 
general ai partidului, la Confe
rința Pe țară a secretarilor co
mitetelor de partid și președin
ților consiliilor populare comu
nale privind primirea în partid 
a oamenilor muncii de Ia sate; 
totodată, în raport cu condițiile 
concrete ale fiecărui loc de 
muncă, organizațiile de partid 
trebuie să acționeze și în viitor 
în direcția desfășurării unei 
permanente activități politico- 
educative în vederea primirii în 
partid a celor mai valoroși spe
cialiști, profund atașați partidu
lui. cu o comportare ireproșabi
lă în viața socială.

Rolul sporit al femeilor în 
întreaga viață socială a țării, 
participarea tot mai largă a a- 
cestora la soluționarea proble
melor ce Ie ridică actuala etapă 
a construcției socialiste impun ca 
organele 
partid să 
litică de 
celor mai 
mei, să se preocupe îndeaproa
pe de promovarea celor mai bi
ne pregătite dintre ele în func
ții de conducere.

In județele unde, alături de

Comitetul Executiv al 
P.C.R. privind sporirea 
comuniștilor in viața 

Plenara Comitetului 
consideră că pentru rca- 
obicctivelor făuririi so- 

socialiste multilateral

români, trăiesc și oameni ai 
muncii aparținînd naționalități
lor conlocuitoare — maghiari, 
germani, sîrbi și alții — este 
necesar să se desfășoare o am
plă activitate politico-educati
vă în rîndul acestora în vede
rea primirii în partid a celor 
mai buni dintre ei.

Organele și organizațiile de 
partid să acorde o mai marc a- 
tenție însușirii temeinice de că
tre toți membrii de partid a 
politicii interne și externe mar- 
xist-Ieniniste a partidului nos
tru, formării și dezvoltării con
științei socialiste, cultivării tră
săturilor moral-politice înainta
te, însușirii de convingeri comu
niste profunde. Ocupîndu-se de 
educarea comuniștilor în spiri
tul respectării riguroase a înda
toririlor statutare, a obligațiilor 
ce decurg din calitatea de mem
bru al Partidului Comunist Ro
mân, organele și organizațiile 
de partid trebuie să asigure 
fiecărui comunist sarcini concre
te, integrarea deplină a noilor 
membri de partid în viața de 
organizație, participarea activă 
a tuturor membrilor de partid 
Ia rezolvarea problemelor cu ca
re este confruntată organizația.

Organele de partid, conduce
rile ministerelor, centralelor in
dustriale și întreprinderilor să 
se preocupe mai îndeaproape 
de aplicarea întocmai a indica
țiilor conducerii partidului și 
legilor statului cu privire la se
lecționarea, formarea și promo
varea cadrelor, de perfecționa
rea continuă a pregătirii aces
tora, îndeosebi cele cu funcții de 
conducere, să pună 
studiul individual 
pentru cunoașterea 
politicii partidului 
a noutăților științifice, tehnice 
și economice din domeniul în 
care își desfășoară activitatea. 
O atenție deosebită trebuie a- 
cordată cadrelor tinere, promo
vate în diferite funcții de răs
pundere, îndrumării și educării 
acestora, însușirii de către ei 
a metodelor înaintate de orga
nizare și conducere a muncii.

Organele și organizațiile dc 
partid, de masă și obștești să 
manifeste o preocupare sporită 
pentru ridicarea continuă a ni
velului politic și ideologic al 
cadrelor, pentru educarea comu
nistă și revoluționară a aces
tora, cultivarea în activitatea 
lor a principiilor de dreptate 
și echitate socialistă, să dea do
vadă de exigență și fermitate 
față de orice mentalități îna
poiate, retrograde, să acționeze 
cu hotărîre împotriva tuturor 
acelora care nesocotesc legile ță
rii, dau dovadă de necinste și 
incorectitudine, încalcă îndatori
rile sociale și cetățenești.

Plenara Comitetului Central 
își exprimă convingerea că îm
bunătățirea continuă a muncii 
politico-organizatorice pentru în
tărirea rîndurilor partidului, in
tensificarea eforturilor pentru 
perfecționarea activității de 
pregătire și promovare a cadre
lor vor contribui Ia creșterea 
rolului conducător al partidului 
în toate sectoarele vieții socia
le, Ia sporirea forței de înrîu- 
rire a exemplului personal al 
comuniștilor în înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea 
al P.C.R., a prevederilor pro
gramului de 
a poporului 
ra C.C. al

educare comunistă 
adoptat de plena- 

P.C.R. din noiem
brie 1971, în opera de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

pentru

o can-

pentru transportoare de mi- 
TR-2 (tambure de acționare, 
întoarcere, axuri de tanibu- 
și canelate pentru reductor 

ele.)
— Cîteva linii directoare 

activitatea de viitor...
— Pentru îmbunătățirea 

continuare a aprovizionări; 
materiale și cu piese do schimb 
a exploatărilor miniere ale Văii 
Jiului trebuie să ameliorăm e- 
vidențele operative în scopul 
cunoașterii in fiecare moment a 
stocurilor din depozitul central 
și a livrărilor zilnice din par
tea furnizorilor, extinderea ga
mei <le materiale a căror mișca
re să se urmărească prin biroul 
«le evidență mecanizată, crește
rea operativității personalului 
«lin serviciile de aprovizionare 
în ceea ce privește intervențiile 
Ia furnizori.

id

în 
cu

@ GHEORGHE RĂRUNCHI, 
din Vulcan, Aleea Muncii, 17, 
angajat la E. M. Vulcan a pro
vocat, în ziua de 7 aprilie cu
rent, un scandal de amploare în 
blocul în care locuiește. El și-a 
bătut grav soția și nu a permis 
sub nici o formă încercările de 
intervenție ale vecinilor și ale 
organelor de ordine pentru a pu
ne capăt scandalului. Cînd aces
tea din urmă au intervenit totuși, 
Gh. R., nu s-a jenat să le ultra- 
gieze. Atitudinea lui este definită 
drept ultraj contra bunelor mo
ravuri și tulburarea ordinci pu
blice și se pedepsește conform 
prevederilor art. 321 din Codul 
Penal.

(§) In noaptea de 11 spre 12 
aprilie, după ora 0, tinerele fete

FDLIM

ENTUZIASTE
In cadrul acțiunilor pe 

Comitetul municipal al U.T.C. 
le organizează pentru îndepli
nirea angajamentului de a plan
ta în această primăvară o su
prafață de 6 hectare, duminică, 
23 aprilie, un grup de 50 de 
elevi de la Liceul industrial 
minier Petroșani se Va deplasa 
pe șantierul de Ia Sălătruc. Sub 
îndrumarea personalului de 
specialitate al Ocolului silvic 
Petroșani, 
puieți de molid pe o 
inclusă în suprafața 
hectare
elevii școlilor generale, de la 
Grupul școlar minier, Școala 
comercială și de la Liceul de 
cultură generală vor participa 
la o amplă acțiune de curățe
nie și înfrumusețare în orașul 
Petroșani.

iiiiii
iii i
l

Este un film de o ex
cepțională rigoare și o 
rar întîlnită intensitate 
dramatică, respectînd u- 
nitățile de loc, timp și 
de acțiune ce se concen
trează într-o singură ca
meră goală în care 12 
jurați hotărăsc soarta 
unui om...

Un tinăr de 18 ani, 
născut și crescut în u- 
milință și mizerie, este 
acuzat că și-a ucis ta
tăl, asupra lui planînd 
amenințarea condamnă
rii la moarte. Dar. cu

Soarele răsare la ora 5,16 și 
apune la ora 19,12. Zile trecute 
din an — 116. Zile rămase ■—

1908 — S-a născut Constantin 
David, militant al mișcării mun
citorești din România (m. 1941); 
1945 — A lost eliberată Italia 
de sub jugul fascist; 1945 •— 
La San Francisco, au început lu
crările conferinței în vederea 
creării Organizației Națiunilor 
Unite; 1972 — La Addis Abeba 
între 25—28 aprilie, are loc reu
niunea Comitetului Special al 
O.N.U. pentru decolonizare; 
1972 —Intre 25—29 aprilie, la 
Geneva are loc expoziția inter
națională a industriei tutunului.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: 12 oameni furioși; Repu
blica : Omul orchestră; PETRI- 
LA : Ritmuri spaniole; LONEA 
— Minerul: Un loc pentru în
drăgostiți; ANINOASA : Lupeni 
’29, seriile î—II; VULCAN: 
Cum am declanșat al II-lca răz
boi mondial, seriile I—II; LU
PENI — Cultural: Cea mai fru
moasă soție; 3MnciZ0re.se .- Căpi
tanul Korda.

egj

CASE DE CULTURĂ — Pe
troșani. La ora 17, un simpozion 
despre cartea politică și semni
ficațiile sale pentru contempora
neitate; Uricani — La ora 19, 
expunerea „Cum aplicăm și res
pectăm legile stalului in epoca 
noastră de construire a socialis
mului".

CLUBURI. Lonea — In sala 
bibliotecii, la ora 18, este orga
nizată o seară-concurs de poe
zie „Cel mai bun recitator"; 
Petrila — „Vigilența revoluțio
nară, trăsătură a profilului mo
ral al omului societății noastre 
socialiste", masă rotundă, la ora 
17/ Aninoasa — La ora 17, un 
concurs gen „Cine știe, cîștigă" 
cu o temă privitoare la județul 
Hunedoara.

@ Pompierii militari Petroșani 
08 și 1150; Serviciul dc urgențe 
Petroșani — 1313; Miliția Pe
troșani — 1212; Inspectoratul 
comercial de stat — 1220, inte
rior 43. Pentru anunțarea și re
medierea deranjamentelor electri
ce exterioare în Petroșani — 
1651.

Pentru anunțarea și remedie
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrală și la 
ascensoare — orașul Petroșani : 

cartierul 
și str.

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 
școală. Fiziologia inimii (biolo
gie, anul III — liceu. Televi
ziune școlară integrată). Elemen
te dc teoria mulțimilor (III). Re- 
lații-funcții. (Matematică, clasa 
a VlII-a); 10,00 Curs de lim
ba rusă. Lecția a 13-a; 
Căminul; 11,15 Film 
„Patru tanchiști și un
(XII); 12,10 Telejurnal); 16,30— 
17,00 Curs dc limba franceză. 
Lecția a 12-a; 17,30 Deschide
rea emisiunii de 
Cum vorbim; 1 
instrumentale : 1
(acordeon) și 
(țambal); 18,00
Cabinet de orientare școlară și 
profesională; 18,30 Universitatea 
TV; 19,15 Publicitate; 19,20 
1 001 de seri — Isprăvile lui 
Cin-Cin; 19,30 Telejurnal; 20,10 
„Țărani și muncitori noi sîntem" 
(1). Film de montaj; 21,05 Cîn- 
tecc și dansuri populare; 21,3C 
Prim plan ; Ionel Răducanu; 
22,00 Teleglob : Tanzania. Re
portaj filmat; 22,20 Vedete ale 
muzicii ușoare; Recita] Dova; 
22,25 „24 de orc".

Dobrogca; 10,30 Start la inter
secție; 10,50 Scene din opereta 
„Cetățeanul sentimental" de Ar
len; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Cîntă Cornel Constantiniti; 11,25 
Miniaturi instrumentale; 11135 
Corul Filarmonicii „Banatul" din 
Timișoara;
12.15 .Arii 
tîlnire cu 
interpretul 
diojurnal; 
cotidiană; 
și de azi; 
săptămînii;
zică populară; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Fragmente orches
trale din operetele lui Kawan; 
15,20 Recital de pian Dan Gri- 
gore; 15.40 Pagini din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal;
16.15 Interpreți dc muzică ușoa
ră; 16,35 Cîntecele noastre; 16,50 
Publicitate 
tineretului;
larc; 17,45 
serii: 20,00 
20.05 Zece 
2C.4O Din 
nică Luca;
21,00 Revista șlagărelor;
Bijuterii muzicale; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert dc seară; 
22,55 Moment poetic; 23.00 
Concert de seară (continuare); 
24,00 Buletin dc știri; 0103—6,00 
Estrada nocturnă.

12,00 Discul zilei; 
din opere; 12,30 In- 
melodia populară și 
preferat; 13,00 Ra- 

13,15 Avanpremieră 
13,30 Melodii de ieri 
14,00 Compozitorul 
14,40 Soliști de mu-

radio; 17,C0 Antena 
17,30 Cîntcce popu- 
Melodii; 18,00 Orele 
Tableta de seară; 

melodii preferate; 
înregistrările Iui Fă- 
20,55 Știința la zi;

21,30

— in
Republicii
— 1862.

— în
1085 sau

Miliția
Iul unificat Vulcan, serviciul de 
urgențe — 103. Inspecția comer
cială Vulcan — 105.

Serviciu] de urgențe Lupeni — 
116; Miliția Lupeni — 134; 
Pentru anunțarea și remedierea 
deranjamentelor electrice — 145; 
Pentru remedierea defecțiunilor 
ivite la sistemele de încălzire 
centrală — 266; 274.
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PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară din

Ieri, temperatura maximă a 
fost de plus 17 grade la Petro
șani și de plus 9 grade la Paring. 
Minima din cursul nopții a osci
lat între plus 1 grad și plus 5 
grade.

Pentru următoarele 2'4 de ore: 
Vreme în general închisă, cu ce
rul mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă de 
ploaie. Vînt slab din sectorul stt-

toale protestele lui, fap
tele aparente și mărtu
riile îi sînt împotrivă. 
Iar jurații, adunați să 
delibereze, vor trebui să 
pronunțe sentința: moar
te sau viață.

Presați de alte tre
buri, fiind grăbiți, un
sprezece din ei votează 
— cu mai multă sau 
mai puțină șovăială — 
condamnarea tînărului. 
Doar unul, însuflețit 
profunde sentimente 
mane și gîndindu-se la 
gravitatea verdictului pe

care 
este 
Din 
tința
(conform _
cînd nu se pun de acord 
cu toții. Cu prețul unor 
eforturi uriașe, juratul 
care dovedise o înaltă 
ținută morală reușește 
să-i determine și pe cei
lalți unsprezece — indi
ferenți și grăbiți — să 
gîndească și să judece 
cazul sub toate aspectele 
pentru a nu pronunța o 
sentință nedreapta...

Regizorul american 
Sidney Lumet, prin mij
loace simple și neprevă
zute, transpune în lim
baj cinematografic, com
portamentele, tendințele 
și reacțiile unor oameni 
care trebuie să hotăras
că asupra vieții sau 
morții unui semen de-al 
lor. Dintre interpreți se 
detașează în mod spe
cial Henry Fonda, so
bru, incisiv și dîrz 
(„Război și pace", 
,.Warlock", ..Steaua de 
tinichea").

(Urmare din pag. 1}

v

la

au acționat cu răspundere și 
spirit cetățenesc pentru reali
zarea lucrărilor de gospodărire și 
înfrumusețare.

La Petroșani, zilnic în
ceastă săptămînă, cetățenii de 
pe str. Republicii, blocurile 101 
— 107, lucrează la recondiționa- 
rca zonelor verzi și amenajarea 
spațiilor din apropiere. In car
tierul Aeroport continuă cu 
intensitate acțiunile patriotice 
pe străzile Independenței, Uni
rii, Viitorului și în jurul com
plexului comercial.

Numeroși cetățeni printre ca
re amintim pe Nicolae Talpă, 
loan Radu, loan Mocanii, Mi
hai Ferenczi, loan Ciobanu, 
Maria Cîmpeanu, Maria Latku- 
lik și mitici alții muncesc cu 
stăruință pentru înfrumuseța
rea cartierului Și menținerea lu
crărilor executate.

In comuna Banița, au conti
nuat lucrările de înfrumusețare

IA ORGANELE
V. D., de 15 ani. E. P„ tot de 
15 ani, ambele din Petroșani și 
V. R. de 18 ani, din Satu Mare, 
venită în vizită ia rude în Pe
troșani, au lost identificate „plim- 
bîndu-se“ iără nici un rost. în
trebate de organele de ordine, 
ele nu au putut da nici o expli
cație. Prezentate apoi părinților, 
aceștia și-au exprimat surprinde
rea și nedumerirea, nu știau că 
fiicele lor se află. la „plimbare" 
la o oră atît de înaintată.

@ In 31 martie a. c., în jurul 
orei 1, o parte din locuitorii car
tierului Carpați au fost treziți 
din somn de sunetele unui acor
deon „forțat" la maximum. Se 
cunoștea fie departe că cel ca- 
re-1 „chinuia", nu avea habar de
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organizează, în ziua de 28 aprilie 1972, un 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante :

De asemenea, se organizează examene pentru 
cursul de calificare la locul de muncă

Condițiile de participare la concurs pentru o- 
cuparea posturilor vacante sînt cele prevăzute 
în Legea nr. 12/1972 și H.C.M. 914z1968, iar 
pentru cursul de calificare tineri absolvenți a 
7—8 clase.țării 

față
își exprimă nemulțumirea 
de modul- cum unele în

treprinderi și unități economi
ce înțeleg să susțină acțiunile 
patriotice ale cetățenilor Și să 
păstreze; ceea ce s-a realizat 
prin munca lor.

In ultimul timp numeroși ce
tățeni sesizează situații și ca
zuri de distrugere a zonelor ver
zi și a plantărilor realizate, de 
către mijloacele de transport ale 
sectoarelor de salubritate. Ase
menea cazuri s-au întîmplat 
foarte recent în cartierele Aero
port și Carpați din Petroșani, 
Coroești din Vulcan, Braia — 
Lupeni și 8 Martie Petrila.

Numeroase mijloace 'de trans
port auto, aparținînd șantiere
lor T.C.H., T.C.M.M., C.C.P. și 
chiar I.G.C. staționează aproape 
cu regularitate pe zonele verzi 
din jurul blocurilor, sau tra
versează peste locurile amena
jate de cetățeni.

Pe bună dreptate, oamenii își 
exprimă indignarea. Organele în 
drept, respectiv serviciile de 
gospodărie și sectoriștii. care 
pot și trebuie să facă ordine 
în acest sens sînt obligate să-și 
facă simțită prezența, să fie 
mai active, să tragă cu toată 
fermitatea la răspundere pe acei 
ce nu știu sau nu vor să res
pecte munca plină de sîrg a 
cetățenilor.

Este necesar să ne mobili
zăm toate forțele pentru a eli
mina complect manifestările ne
gative, dctcrminînd pc fiecare 
cetățean să acționeze în sensul 
păstrării lucrărilor executate.

Cetățenii Văii Jiului, doresc 
să întîmpinc ziua de 1 Mai — 
pragul trecerii în cea de-a do
ua clapă a întrecerii — cu 
noi și frumoase realizări în do
meniul gospodăririi și esteti
cii localităților.

Să le stimulăm, această do
rință, alăturîndu-nc în unani
mitate la acțiunile pe care con
siliile populare le inițiază în 
perioada ce urmează, să dove
dim în continuare aceeași re
ceptivitate și răspundere civică 
față de estetica municipiului în 
care trăim și ne desfășurăm 
activitatea I

să continuăm și să păstrăm cu 
grijă ceea ce am înfăptuit pînă 
acum.

Pentru impulsionarea și mai 
susținută a întregii activități de 
gospodărire Și înfrumusețare, 
comitetele executive ale consi
liilor populare, orășenești și 
comunale, au luat o serie de 
măsuri menite să stimuleze ini
țiativa și efortul cetățenilor la 
înfăptuirea sarcinilor ce le re
vin.

Găsindu-nc prin urmare în 
preajma încheierii primei etape, 
e necesar a se vedea că multe 
lucruri încă nu sînt puse la 
punct. Mai există locuri care, 
așa cum semnalam în urmă cu 
cîteva zile, așteaptă și la ora 
actuală mîna bunului gospodar. 
Printre acestea se numără stră
zile : Vasile Roaită și Republicii, 
în zona cartierului Carpați din 
Petroșani’, strada T. Vladimires- 
cu și cartierul Braia din Lu
peni,. colonia de jos și cartierul 
Cocoșvar din Vulcan, 
și străzile interioare 
tierele 7 Noiembrie, 8 
Eminescu din Petrila.

Din această cauză
și deputății care au muncit cu 
rîvnă pe șantierele înfrumuse-

tru reclamă în continuare par
ticiparea susținută a tuturor ce
tățenilor Văii Jiului la acțiunile 
patriotice organizate dc consiliile 
populare pentru creșterea ni
velului urbanistic al tuturor lo
calităților.

Rezultatele obținute in cadrul 
lunilor bunei gospodăriri ilus
trează cu prisosință posibilită
țile de care dispune municipiul 
nostru în domeniul creșterii 
gradului estetic al tuturor loca
lităților.

Fără îndoială că în acest do
meniu sîntem încă departe de 
a epuiza toate rezervele exis
tente. Cu toate că la sfîrșitul 
lunii aprilie se încheie prima 
etapă a întrecerii patriotice din
tre localități pe linia gospodă
ririi șț înfrumusețării, trebuie 
să recunoaștem că ne așteaptă în 
continuare sarcini deosebit de 
mari și urgente, fără îndeplini
rea cărora nu vom putea reali
za obiectivele din cea de a doua 
etapă.

Avînd în vedere condițiile 
create și lucrările propuse pen
tru înzestrarea localităților cu 
obiective de strictă necesitate, 
ce se vor realiza cu sprijinul 
cetățenilor, este absolut necesar

consi-
C.F.R.,

a zonelor din fața 
liului popular, stația 
școala generală și unitățile co
merciale, s-au amenajat terenu
rile din vecinătatea șoselei na
ționale și s-au aliniat garduri
le de-a lungul acesteia. Au mun
cit și aici harnicii cetățeni cu- 
noscuți și apreciăți pentru dă
ruirea cu care au tjăspuns che
mării consiliului popular co
munal ; loan Nistor, Dumitru 
Dascălii, Izidor Poienaru, Vio
rel Costea, Petru Vladislav, Pe
tru Stoica ș.a.

Orașul Vulcan a cunoscut în 
zilele de 22 și 23 freamătul spe
cific entuziastelor acțiuni patrio
tice organizate pentru ridicarea 
gradului estetic al localității. Și 
aici, sute de cetățeni de la mie 
la mare, au participat la lucră
rile organizate în zona centrală 
a orașului și la locul de agre
ment „la brazi".

înfăptuirea obiectivelor pro
puse pentru gospodărirea și în
frumusețarea municipiului nos- precum 

din car- 
Martie și

Informații suplimentare la autobaza T. A. Pe- 
troșani-Livezeni.

modul dc mînuire a instrumentu
lui. Dar cine era „cîntărețul", mai 
precis tulburcntul ? căci din gru
pul de cheflii aflați în serenadă, 
unul se „remarca" în mod deose
bit. Acesta era ȘTEFAN KU- 
RON, bine „înfierbîntat" de bău
tură, care, fiind întrebat de or
ganele de ordine, a declarat că 
locuiește în cartierul Carpați nr. 
6/2 și este inginer (?!), angajat 
la E. M. Aninoasa. Așa o fi ? 
Pînă se va stabili veridicitatea 
declarațiilor, lui Șt. K. i s-a a- 
plicat, conform prevederilor De
cretului nr. 153/1970, o amendă 
dc 300 lei pentru ceea ce se știe 
sigur — conturbarea liniștei și 
odihnei oamenilor din cartier. 
Și, dacă va ntai avea chef, n-are 
decît să mai... cînte la acordeon.

se

cetățenii

PERSONALULUI CE INTRA

3MnciZ0re.se
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Adunarea festivă VIETNAMUL DE SUD
ȘRgggB BBWCT^'igmfeKaB

consacrată ceies de-a
DUPĂ ATLANTIC, 

PACIFICUL

Hiăn, membru al Comitetului Po- 
Muncii din Coreea, ministru al aJ 
U, membru al Comitetului Poli-

PHENIAN — 24 — Trimisul special al Agerpres, Ion 
Gălățeanu, transmite: Delegația guvernamentală militară ro
mână, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, care partici
pă la festivitățile prilejuite de cea de-a 40-a aniversare a 
creării Armatei revoluționare populare coreene, a fost pri
mită la 24 aprilie de tovarășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri.

Au fost prezenți Țoi 
litic al C.C. al Partidului 
parării naționale, O Jin
tic al C.C. și secretar al C.C. al Partidului Muncii, șeful Ma
relui Stat Major, ș; alte persoane oficiale coreene.A fost de 
asemenea, de față Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.P.D. Coreeană.

Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a des
fășurat într-o atmosferă Caldă, prietenească.

In aceeași zi, delegația guvernamentală militară româ
nă, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, a participat la pri
mirea delegațiilor străine de către Țoi Hiăn, ministrul apă
rării naționale. Tovarășul Emil Bodnaraș a înmînat ministru
lui apărării naționale al R.P.D. Coreene un tablou înfăți- 
șînd un moment din lupta insurecțională a poporului român 
din 1944.

40-a aniversări a creării
Armatei Populare

Coreene
PHENIAN 24. — Trimisul spe

cial Agerpres, Ion Gălățeanti, trans
mite : Luni după-amiază, în Sala 
Congreselor din Phenian a avut loc 
adunarea festivă consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a creării Ar
matei Populare Coreene.

In prezidiul adunării au luat loc 
Kim Ir Sen, secretarul general al 
G.G. al Partidului Muncii din Co- 
țtea, președintele Cabinetului de 
Miniștri, prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele F.U.N.K., care se află în vi
zită oficială în R.P.D. Coreeană și 
alte persoane oficiale coreene.

Au luat loc, de asemenea în pre
zidiu Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
Permanent al C.G. al P.G.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
conducătorul 
tale militare 
fii celorlalte

delegației guvernamen- 
române, precum și șe- 
delegații militare străi-

ne prezente cu acest prilej în capi
tala coreeană.

In sală se aflau membrii delega
țiilor străine, șefi ai misiunilor di
plomatice și atașați militari, gene
rali, ofițeri superiori coreeni, condu
cători ai organizațiilor obștești, re
prezentanți ai opiniei publice co
reene.

Luînd cuvîntul, Elan Ik Su, mem
bru al Comitetului Politic, secretar 
al C.C., șeful Direcției Superioare 
Politice a Armatei Populare Co
reene, a trecut în revistă drumul 
glorios al armatei coreene în cele 
patru decenii, de existență.

Seara, a fost organizat, în cinstea 
delegațiilor militare străine, specta
colul de operă „Marea de Sînge", 
care redă episoade din lupta desfă
șurată de întreaga națiune sub con
ducerea partidului împotriva ocu- 
panților străini.

I
I

BONN 24 (Agerpres). — La 
Galeria Grunthal din orașul 
Bamberg, s-a deschis o ex
poziție de pictură contempo
rană românească, organizată 
de Uniunea artiștilor plastici 
din România.

La vernisaj au participat 
oameni de cultură și artă, re
prezentanți ai unor institu
ții și asociații culturale, pre
cum și un numeros public.

Cu acest prilej au luat cu
vîntul Friedel Grunthal, pro
prietara galeriei, pictorul Ion 
Musceleanu, atașatul cultural 
al Ambasadei române, Gh. 
Pușcaș, și primarul general al 
orașului Bamberg, Dr. Mat- 
hien.

Expoziția 
viu interes 
cului.

se bucură de un 
din partea publi-

*

24 (Agerpres).SIDNEY
In clădirea Bibliotecii Uni
versități; din Sidney s-a des
chis o expoziție de artizanat 
și cărți românești. De ase
menea, Ia Universitatea Ma
cquarie a fost inaugurată o 
altă expoziție — de fotografii 
— „Prin România de azi", 
precum și de lucrări de arti
zanat, cărți și afișe. Ambele 
expoziții au fost organizate 
sub auspiciile Institutului Ro
mân pentru Relații Culturale 
cu Străinătatea.

Președintelef

Georges Pompidou l-a primit
pe George

PARIS 24. — Corespondentul A- 
gerpres. Paul Diaconescu, transmite : 
Luni după-amiază, președintele Fran
ței, Georges Pompidou, l-a primit 
la Palatul Elysee pe George Maco
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Ofensiva unităților F.N.E 
continuă cu intensitate

VIETNAMUL DE SUD 24 (A- 
gerpres). — Unitățile Frontului Na
țional de Eliberare continuă cu in
tensitate ofensiva declanșată pe tot 
întinsul Vietnamului de sud. Cele 
mai crîncene atacuri s-au desfășu
rat duminică și luni dimineața, în 
regiunea Platourilor înalte. De mai 
multe săptămîni, colinele care sînt 
așezate paralel cu frontierele Laosu- 
lui și Cambodgiei, spre est, și cil 
șoseaua nr. 14 — dintre Dakto și 
Kontum — spre vest, constituie tea
trul unor lupte violente.

La 24 aprilie, scrie agenția France 
Presse, pozițiile saigoneze au înce
put să cadă, una după alta, pe fron
tul din zona Platourilor înalte, în 
regiunea Kontum, ca urmare a pu
ternicei presiuni a forțelor patrio
tice. Luni, au fost evacuate baza 
aeriană de la Phuong Hoang, situa-

tă la 
bazele
Dinh“, situate la sud de acest oraș. 
Pe de altă parte, toate comunica
țiile cu cartierul general avansat al 
celei de-a 20-a divizii saigoneze dc 
la Tan Cănit, bombardat și apoi 
atacat în noaptea de duminică spre 
luni și luni dimineața, sînt între
rupte. Dc asemenea, la baza Dakto 
a fost încercuit un regiment saigo- 
nez.

Potrivit surselor militare din 
Saigon, citate de agenția Associated 
Press, forțele patriotice au intrat 
deja în importanta bază de la Tan 
Cănit, care dirija mișcările elicop
terelor americane și saigoneze în în
treaga regiune, și asigura aprovizio
narea celorlalte baze de artilerie 
saigoneze instalate pe colinele para
lele cu frontierele laoțiană și cara-

500 metri vest de Dakto, și 
de sprijin „Zotilou" și „Bien

bodgiană. Aceste baze sînt în pre
zent izolate, iar trei dintre ele — 
„Delta", „Charlie" și „Yankee" — 
sînt deja sub controlul patrioților.

Pe frontul An Loc — Saigon, pa- 
trioții supun unui puternic foc de 
artilerie și rachete punctele întărite 
ale inamicului. In sfîrșit, marea ba
ză aeriană americană de la Da 
Nang a fost atacată, pentru a pa
tra oară în cursul lunii aprilie, de 
către patrioți.

★

Ședința 
comisiei mixte 

româno-iugoslave
BELGRAD 24. — Coresponden

tul Agerpres, George Ionescu, trans
mite : Lucrările întîlnirii de lucru 
a președinților celor două părți în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, care se des
fășoară la Kladovo, au continuat 
sîmbătă pe grupuri de specialiști. 
Concomitent, președintele părții ro
mâne, Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a 
vizitat cîteva centre economice și 
social-culturale din zonă — Zaie- 
cear, Kniajevaț și Negotin —, în
vecinate localității în care se des
fășoară întîlnirea de 
fost însoțit de Dușan Gligorievici, 
membru al Consiliului ~ 
deral, președintele părții 
în Comisia mixtă, Iso 
ambasadorul Iugoslaviei 
rești, și Vasile Șandru, 
rul României la Belgrad.

In localitățile vizitate, Emil Dră
gănescu a avut convorbiri cu repre
zentanții organelor locale și cu con
ducătorii obiectivelor vizitate în le
gătură cu posibilitățile de extinde
re a colaborării economice dintre 
România și Iugoslavia.

Duminică, întîlnirea de lucru a 
președinților celor două părți în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă dc 
cplaborare economică a continuat în 
ședință plenară.

jWlllt ----- , IU-

care se des-
Iticru. El a

Executiv Fe- 
iugoslave 

Njcgovan, 
la Bucii- 

ambasado-

Rezultatele referendumului
din Franța

4

In 
do-Și

mări 
și în 
desfă-

rezultate- 
— a cin- 
de a V-a 
comun ica-

de aderarea Marii Britanii, Da
nemarcei, Irlandei și Norvegiei 
la Piața comună, un număr de 
10 601 645 de persoane, reprezen- 
tînd 67,86 la sută din voturile 
exprimate, au răspuns afirma
tiv, iar 5 020 683 de alegători, 
echivalînd cu 32,14 la sută din 
voturile exprimate, au răspuns 
nu.

PARIS 24 (Agerpres). — 
cele 95 de departamente 
uă teritorii de peste 
ale Franței, precum 
Noua Caledonie, s-a
șurat, duminică referendu
mul în legătură cu lărgirea Pie
ței comune. Potrivit 
lor acestei consultări 
cea din cadrul celei 
Republici franceze —
te de Ministerul Afacerilor In
terne al Franței, din totalul de 
29 312 637 de alegători înscriși 
pe liste, s-au prezentat la urne 
doar 17 693 567, adică 60,36 la 
sută c’in întregul corp electoral. 
(De subliniat că la primul tur 
de scrutin din cadrul alegerilor 
prezidențiale din iunie 1969, 
dintr-un număr de alegători în
scriși pe liste, aproximativ e- 
gal cu cel de duminică, au vo
tat 22 898 960).

Dintre alegătorii care s-au 
prezentat la urne, și-au expri
mat opinia prin „Da“ sau „Nu" 
un număr de 15 622 328 de per
soane, adică 53,29 la sută din 
cei înscriși, în timp ce 2 701 239 
de buletine de vot au fost depu
se albe sau au fost: invalidate.

La întrebarea președintelui 
Pompidou cu privire la atitudi
nea alegătorului francez față

LONDRA

cele mai mari proporții din cursul 
ultimilor ani în Japonia.

@ In cadrul alegerilor care au 
avut loc la 23 aprilie în R. F. a 
Germaniei pentru Landtagul (Parla
mentul local din Baden-Wurten- 
berg, Uniunea Creștin-Democrată a 
obținut 53 la sută din totalul votu
rilor exprimate, dobîndind 65 din 
cele 120 de mandate ale acestui 
for legislativ. Partidul Social-Demo
crat a obținut 37,5 la sută din su
fragii (45 mandate), iar Partidul 
Liber-Democrat, partenerul său din 
coaliția guvernamentală, 8,9 la sulă 
(respectiv nouă mandate în parla
ment).

® Hafez Assad, președintele Si
riei, secretar general al Partidului 
Baas, l-a primit pe Bela Biszku, 
membru al biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., conducătorul 
unei delegații de partid ungare sosi
te la Damasc pentru convorbiri cu 
o delegație a Partidului Baas din 
Siria, informează agenția MTI.

@ La Veneția s-a încheiat pri
mul Festival internațional al filmu
lui etnografic și sociologic, organi
zat sub auspiciile Bienalei de la 
Veneția, în colaborare cu UNESCO 
și Comitetul internațional al filmu
lui etnografic și sociologic (CUES'), 
juriul festivalului, prezidat dc se
cretarul general al CUES, jean 
Rouch, a decernat
filmului „Umblînd cu turmele" al 
regizorului David Mac-Dougal din 
S.U.A.

@ La Havana s-a anunțat ofi
cial că Republica Cuba și Republica 
Sierra Leone au hotărît să stabileas
că relații diplomatice la nivel de 
ambasadă.

marele premiu

@ Vorbind în cadrul unei întru
niri care a avut loc la Ridbamba, 
președintele Ecuadorului, generalul 
Guillermo Rodriguez Lăra, a lansat 
un apel susținut tuturor sectoare
lor naționale pentru a se uni în 
vederea realizării independenței eco
nomice a țării.

La chemarea Federației Gene
rale a Uniunii lucrătorilor căilor fe
rate particulare din Japonia, care 
țtumără 250 000 de membri, dumi
nică a avut loc o grevă de răspuns 
la refuzul patronatului de a satis
face revendicările economice ale a- 
cestor feroviari. Zonele în care s-a 
făcut cel mai mult simțită lipsa 
șgrviciilor feroviare a fost Tokio, 
Osaka, Kobe și Kyoto. Potrivit a- 
gențiilor de presă, această grevă are

@ Postul de radio Pathet Lao a 
denunțat acțiunile autorităților de 
la Bangkok, care au trimis noi tru
pe tailandeze în zona Long Cheng 
și în alte zone ale provinciei lao- 
țiene Xieng Quang. Ârătînd că tri
miterea unor noi efective militare de 
trei batalioane, care ridică totalul 
tțupelor tailandeze din această re
giune la aproximativ 20 de batali
oane, reprezintă o violare a drep
tului internațional, postul de radio 
Pathet Lao condamnă această încăl
care a independenței și suveranității 
Laosului.

Prietenii și cunoscuții Iui 
John Fairfax, „englezul soli
tar" care, în anul 1969, a 
traversat primul Atlanticul 
într-o barcă cu pînze, au a- 
vut momente de mare îngri
jorare, 
nici o veste 
crezut pierdut în apele Paci
ficului. Fairfax plecase la 25 
aprilie 1971 din San Fran
cisco într-o nouă temerară și 
spectaculoasă aventură — 
traversarea Pacificului. La 21 
aprilie, le-a venit însă inima 
la loc. Șalupa „Britania-2“, 
avînd la bord pe Fairfax și 
Pe logodnica sa, a acostat în 
insula 
tiv 20 
traliei, 
proape 
fax a 
că „oceanul liniștit" 
prea prietenos cu el. Prinși 
în rafalele ciclonului „Emi
lie", el și logodnica au avut 
de luptat cu valuri uriașe, 
viteza vîntului atingînd 180 
km pe oră. Din ciclon au ni
merit într-un uragan. Pînă 
la urmă au ajuns cu bine Ia 
destinație, dar cu o întîrziere 
de patru luni față de terme
nul potrivit...

Neprimind un timp 
de Ia el, l-au

Hyman, la aproxima- 
km de coastele Aus- 
după un drum de a- 
un an în Pacific. Fair- 
povestit reporterilor 

n-a fost
VIETNAMUL dc SUD. 24 — 

(Agerpres). — Intr-o declarație a 
Comitetului pentru denunțarea atro
cităților comise de imperialiștii a- 
mericani și acoliții lor în Vietna
mul de sud — transmisă dc agen
ția „Eliberarea" — se arată că, 
pentru a salva regimul Thieu de la 
prăbușirea totală în fața atacurilor 
forțelor armate dc eliberare din 
Vietnamul de sud și ale populației, 
S.U.A. au intensificat, în ultima 
vreme, războiul aerian și naval dus 
în Vietnamul de sud. Intr-o scurtă 
perioadă de timp, ele au trimis nu
meroase avioane militare și nave dc 
război în zonele dc coastă, numărul 
avioanelor destinate raidurilor îm
potriva R. D. Vietnam și Vietna
mului de sud ajungînd la 715, în
tre care 130 de bombardiere stra
tegice „B-52".

Avioanele strategice „B-52" au e- 
fectuat puternice bombardamente în 
zona orașului An Loc și în alte 
zone dens populate, ceea ce a dus 
la mari pierderi de vieți omenești 
și mari distrugeri materiale. Bom
bardamente deosebit de intense au 
lost efectuate de avioane americane 
și saigoneze asupra regiunilor re
cent eliberate de forțele patriotice, 
aceste atacuri soldîndu-se, de ase
menea, cu moartea unui mare număr 
de persoane din rîndul populației ci
vile. Astfel, la 20 aprilie, aviația 
americană și saigoneză a șters dc 
pe fața pămîntului orașul ITaoi An 
— relevă declarația.

Macovescu

întrunire consacrata

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a fost predat un mesaj 
președintelui Georges Pompidou.

In continuare a avut loc o con
vorbire asupra unor probleme poli
tice internaționale și bilaterale, con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Conferința U.N.C.T.A.D
Intervențiile reprezentanților români

SANTIAGO DE CHILE 24. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : Paralel cu ședin
țele plenare ale celei de-a treia Con
ferințe a Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare se desfășoară 
lucrări pe comisii.

In comisia nr. 1 se dezbat problc-

Conferința națională 
penfrai securitate 

și cooperare în Europa 
LONDRA 24 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite i Duminică, 23 aprilie, 
la Londra a avut loc Conferința 
națională pentru securitate și 
cooperare în Europa, la ale că
rei lucrări au participat circa 
250 delegați și invitați, repre- 
zentînd cele mai larg; pătur; ale 
populației britanice.

La tribuna întîlnirii s-au pe
rindat numeroși vorbitori — de- 
putați laburiști și conservatori, 
lideri sindicali, muncitori, oa
meni de artă și cultură, func
ționari, studenți. Vorbitori; js-au 
pronunțat în favoarea conferin
ței pentru securitate europea
nă, pentru trecerea neîntîrziată 
la pregătirea ei multilaterală, 
Ia stabilirea agende; și la con
vocarea conferinței.

Brian Nicholson, lider al ce
lui mai mare sindicat din An
glia, Sindicatul lucrătorilor din 
transporturi, care reprezintă 
peste un milion și jumătate de 
membri, a evidențiat că mun
citorii britanici sînt profund 
interesați în ținerea conferinței 
europene, pentru că doresc pa
cea, iar pacea înseamnă pro-

greș social, condiții ma; bune 
de viață și muncă, eliberarea 
unor energii uriașe în folosul 
oamenilor.

Luînd cuvîntul în numele Co
mitetului internațional de pre
gătire a Adunării reprezentan
ților opiniei publice pentru 
securitate Și cooperare europea
nă, care urmează să aibă loc în 
luna iunie la Bruxelles, Albert 
Smaele, fost ministru în guver
nul belgian, a subliniat largul 
consens internațional în favoa
rea convocării Conferinței pen
tru securitate în Europa.

Numeroase personalități bri
tanice, organizații politice și so
ciale și-au exprimat sprijinul 
față de Conferința națională de 
la Londra, sau au trimis mesa- 
je_ de salut. Intre acestea se a- 
flă lordul Gardiner, membru al 
Camerei Lorzilor, Lawra’nce 
Dely, secretar general al Sindi
catului național al minerilor, 
Anthony Wedgwood Benn, pre
ședintele Partidului laburist, 
deputați, reprezentanți ai bise
ricii, ca reverendul Paul Oes- 
treicher și episcopul John Col
lins.

mc legate de comerțul cu produse 
de bază. Produsele de bază, în ge
neral materii prime, dețin încă o 
pondere foarte mare în exportul ță
rilor în curs de dezvoltare, condi- 
ționînd, în multe cazuri, resursele 
financiare disponibile pentru reali
zarea programelor de dezvoltare 
economică a acestor țări. Comisia 
discută, între altele, competitivita
tea produselor naturale, diversifica
rea, comercializarea și distribuția a- 
cestora, promovarea exporturilor, e- 
ficacitatea acordurilor internaționale 
pe produse, accesul la piețe și po
litica de prețuri.

Luînd cuvîntul în cadrul acestei 
comisii, reprezentantul român Gheor- 
ghe Istrate a subliniat că diversifi
carea produselor de bază constituie 
o cale de accelerare a creșterii eco
nomice, obiectiv necesar pentru toa
te țările care vor să înlăture într-un 
timp cît mai scurt înapoierea eco
nomică. Concepem diversificarea, a 
spus delegatul român, nu numai ca 
o politică de depășire a stadiului 
de monocultură, ci și ca o politică 
de creștere economică prin indus
trializare.

In cadrul ședințelor comisiei nr. 
4, care dezbate problemele comer
țului invizibil, s-au examinat pro
bleme legate de turism și asigurări. 
In expunerea sa, în cadrul acestei 
comisii, reprezentantul român, 
Gheorghe Calciu, a arătat că pro
blemele care se ridică în fața țări
lor în curs de dezvoltare în dome
niul turismului și al asigurărilor in
ternaționale interesează îndeaproape 
și România, ele fiind în legătură 
cu îmbunătățirea cooperării interna
ționale, la care țara noastră con
tribuie în mod consecvent.

*

aniversării Partidului
Socialist din Chile

TUTUNUL UCIGAȘ

Medici; englezi N. R. But- 
tler și E. M. Ross au publicat 
un studiu în cărei se arată 
că femeia care continuă să 
fumeze după a patra lună de

sarcină, riscă să piardă fătul. 
Cei doi oameni de știință au 
făcut studii asupra a aproxi
mativ 7 000 decese survenite 
în timpul ultimei luni de sar
cină sau puțin după naștere, 
ajungînd la concluzia că pe
ricolul de pierdere a copiilor 
este cu 28 Ia sută mai mare 
în cazurile cînd mamele nu 
încetează fumatul 1

condamnat manevrele 
reacționare interne și

Partidului So- 
una din prin- 
politice care 

Unității Popu-

SANTIAGO DE CHILE 24 
(Agerpres). — Agenția Prensa 
Latina a anunțat că în capita
la chiliana a avut loc o întru
nire consacrată aniversării a 39 
ani de la crearea 
cialist din Chi'le, 
cipalele formații 
alcătuiesc frontul
lare de guvernămînt.

Secretarul general al Parti
dului Socialist, senatorul Car
los Altamirano, a evocat mo
mente importante din activita
tea acestui partid în lupta pen
tru afirmarea aspirațiilor ma
selor populare și a accentuat 
sarcinile noi ce se pun în pre
zent, în fața întregului popor, 
pentru continuarea procesului 
revoluționar care are loc în ța-

ră. El a 
forțelor 
ale cercurilor monopoliste stră
ine ce încearcă să se opună a- 
cestui proces și a chemat la u- 
niitate în jurul guvernului Uni
tății Populare. „Miilitanții Uni
tății Populare trebuie să lupte 
uniți împotriva exploatării ca
pitaliste și pentru triumful re
voluției", a declarat secretarul 
general al Partidului Socialist 
din Chile.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Salvador Allende, care a 
subliniat importanța întăririi u- 
nității de acțiune a forțelor de 
stînga. Fiind uniți, a spus pre
ședintele Allende, vom Infringe 
imperialismul și forțele care 
coalizează cu el.

SCRISORI ARUNCATE

Factorul poștal Pablo Ro- 
jans din Caracas a ajuns în 
fața justiției, fiind acuzat că 
aruncă scrisorile în loc să 
le ducă destinatarilor. Rojas 
a declarat că „n-avea timp" 
de această treabă, întrucît a- 
proape toată ziua era nevoit 
să lucreze ca șofer de taxi... 
El a protestat împotriva ares
tării, declarînd că „toți cei
lalți factori poștali din oraș 
fac cam același lucru"...

Autoritățile au deschis o 
anchetă și sînt în căutarea 
scrisorilor pierdute !

UN MECI DRAMATIC

La Bruges, în Belgia, a a- 
vut loc recent o întîlnire a- 
micală de fotbal între jucă
tori ai jandarmeriei și poli
ției locale. Treptat, jocul a 
luat o turnură mai puțin a- 
micală, fiind înregistrate nu
meroase lovituri deoparte și 
de alta, incit Ia un moment 
dat mai mulți fotbaliști au 
fost nevoiți să părăsească te
renul ! Scandalul a continuat 
și după terminarea meciului. 
A fost nevoie, pînă la urmă, 
de intervenția... poliției, pen
tru calmarea spiritelor...

Noi incidente înregistrate in Irlanda de Nord
BELFAST 24 

Irlanda de Nord 
ultimele zile noi incidente, soldate 
cu morți și răniți. La Belfast, capi
tala provinciei, patru persoane au 
lost rănite în cursul unui schimb 
de focuri între clemente înarmate 
și unități ale trupelor britanice. O 
ciocnire similară a avut loc la Lon
donderry, al doilea oraș ca mări
me al provinciei.

Răpirea unui ofițer britanic, care 
a fost, i ulterior, asasinat, precum și 
moartea unui copil, rănit grav în- ' 
tr-un incident la începutul săptă- 
mînii, au contribuit la menținerea 
tensiunii din Ulster. Numărul total 
al victimelor în cei trei ani de tul
burări s-a ridicat astfel la 314.

Totodată, se intensifică manifesta
țiile de protest împotriva măsurilor 
luate de autorități, în special al in
ternărilor fără judecată. La Belfast, 
în cadrul unui miting, Bernadette 
Devlin, deputată în Camera comu
nelor de la Londra, precum și alți 
vorbitori și-au anunțat hotărîrea de 
a continua acțiunile pînă la elibe
rarea celor 700 persoane internate 
lără judecată.
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HOUSTON 24 (Agerpres). — Thomas Mattingly, al trei
lea membru al misiunii „Apollo-16", care a evoluat solitar 
pe o orbită lunară la bordul cabinei de comandă a navei spa
țiale, a făcut o importantă descoperire în timp ce colegii săi 
efectuau cea de-a doua explorare directă pe suprafața Lunii. 
El a identificat în zona craterului Mandel’Shtam, de pe 
fața invizibilă a Lunii, o masă de lavă solidificată care con
stituie prima dovadă că Luna a avut în trecut o activitate 
vulcanică. Niciuna din mostrele de rocă selenară aduse în 
cursul misiunilor „Apollo1 
vadă care să confirme 
Mattingly este apreciată 
de importantă.

i“ anterioare nu au oferit o doj 
această ipoteză. Descoperirea lui 
la Houston ca fiind deci extrem

HOUSTON 24 (Agerpres). — 
John Young și Charles Duke și-au 
încheiat misiunea de trei zile pe 
suprafața Lunii, decolînd luni, la 
ora 3,26 (ora Bucureștiului) Ia bor
dul etajului superior al modulului 
lunar „Orion". Cea de-a treia și 
ultima ieșire a astronauților a du
rat cinci orc și 40 de minute, o- 
biectivul ei principal fiind explora
rea craterului North Ray, adînc de 
400 m, de unde au fost recoltate 
noi eșantioane de sol. In cursul ce
lor trei expediții extravehiculare, ca
re au totalizat aproximativ 20 de 
ore, Young și Duke au cules o 
cantitate record de probe lunare — 
111 kg — anticipată deja de unul 
din geologii N.A.S.A. drept cea mai 
importantă „recoltă selenară" adusă 
pe Pămînt.

Momentul decolării, transmis în 
direct cu ajutorul perfecționatei ca
mere de luat vederi cu care a fost 
dotată misiunea „Apollo-16" și ca
re a făcut ca imaginile să fie de 
o excepțională claritate, a fost deo
sebit de spectaculos. Partea supe
rioară a I.em-ului, care a utilizat 
ca rampă de lansare platforma de 
coborîre, a fost proiectată brusc în 
spațiu, sărind literalmente ca un dop 
de șampanie și lăsînd în urma sa 
o jerbă de flăcări. După cîteva se-

cunde, cînd modulul lunar devenise 
un punct alb pe ecranul televizoa
relor, „ochiul" camerei a revenit în
cet spre pantele liniștite ale zonei 
Descartes.

La ora 5 și 35 de minute (ora 
Bucureștiului), modulul lunar s-a rc- 
cuplat cu cabina de comandă pilo
tată de Thomas Mattingly, echipajul 
rcunindu-se după o despărțire de 
trei zile.

După perioada de odihnă înche
iată Ia ora 17,12 (ora Bucureștiu- 
lui), Young, Duke și Mattingly au 
început pregătirile pentru îndeplini
rea programului celei de-a doua 
părți a zilei. Principalele momente 
ale acestuia au fost : 
modulului lunar, care a fost ulte
rior reorientat, prin telecomandă, 
spre suprafața Lunii, lansarea sa
telitului minuscul pe o orbită cir- 
cumlunară (în cadrul unui experi
ment destinat înregistrării forțelor 
magnetice și radiațiilor din 
periselenară).

Marți, la ora 4,15 (ora 
reștiului), Mattingly urma să 
din nou în funcțiune, pentru 
minute și jumătate, motorul princi
pal al cabinei de comandă, în ve
derea desprinderii de orbita lunară 
și înscrierea pe traiectoria spre Pă
mînt. i

ACROBATUL HOȚ

In luna februarie a.c. au 
fost furate din locuința din 
Paris a văduvei constructo
rului dc automobile Renault 
trei tablouri de mare valoa
re (De Bougher, 
Fragonard), 
îndelungate, 
să dea de 
furtului. Ea 
special, după 
trebuia să posede calități de 
marc atlet ca să se poată că
țăra pe zidurile casei. Intr-a
devăr, este vorba de un a- 
nume Bernard Robert — fost 
acrobat-trapezist.

Watteau și 
După cercetări 

poliția a reușit 
urma autorului 
s-a ghidat, în 
faptul că hoțul

25 000 DE FRANCI PEN
TRU UN CAREU

abandonarea

zona

Bucu- 
pună 
două

La 
rat la 
doilea 
cuvinte încrucișate. Celor ze
ce finaliști le-a fost prezen
tat spre dezlegare un careu 
uriaș de 25/25. Concurenții 
au avut Ia dispoziție o oră 
pentru soluționarea proble
mei. La terminarea celor 60 
minute, nici unul din prota
goniști nu era gata. După al
te opt minute însă, Emile 
Tirmarche din Saint-Trond, a 
predat jocul dezlegat fără 
nici o greșeală. Campionul 
este un vechi iubitor al aces
tui sport al minții, dezlegînd 
primul careu de cuvinte în
crucișate în anul 1925, Ia vîr- 
sta de 12 ani. Emile Tirmar
che a primit un premiu de 
25 000 de franci !

15 aprilie s-a desfășu- 
Liege (Belgia) cel de-al 
campionat național de
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