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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII TURCIA, 

CEVDET SUNAY, IN ROMÂNIA
Luni, noul aeroport inter

național tomânesc „București- 
Olopeni" a cunoscut atmosfe
ra specifică iestivilâților de 
primire a șeiilor dc stat. La 
in\ italia președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, a sosit 
in Capitală președintele Re
publicii Turcia. Cevdet Sunay, 
împreună cu sofia sa, Atilcl 
Sunay. care va iace o vizită 
oficială în tara noastră.

I'n inlimpinarea înaltului 
oaspete, pe aeroport se aflau 
președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu. cu 
si ‘fia, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. cu sofia. Emil Bod- 
naraș. Manea Mănescu și 
Vasile Vilcu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stal, Emil 
Dragănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Du
mitru Popa, primarul gene
ral al Capitalei, general-co- 
lonel Ion Ionifâ, ministrul 
Forțelor Armate, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale, oameni de șliinlă, artă 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, precum și numeroși 
ziariști români și turci, cores
pondenți ai presei străine.

Erau de iafă Grigore Gea- 
mănu, ambasadorul României 
in Turcia, Kamuran Gurun, 
ambasadorul Turciei în Ro
mânia, membri ai Ambasadei 
Turciei, șefi ai misiunilor di
plomatice. atașali militari și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stal -ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Turcia. Pe frontis
piciul pavilionului oficial se 
aflau portretele președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și 
președintelui Turciei, Cevdet 
Sunay. Pe mari pancarte 
erau înscrise in limbile 
română și turcă urarea -Bun 
venit Excelentei Sale preșe
dintele Republicii Turcia, Cev- 
del Sunay', „Trăiască priete
nia dintre poporul român și 
poporul turc".

Ora 12. Avionul preziden
țial aterizează. De la intrarea 
in spafiul aerian al tării, a- 
eronava avlnd la bord pe 
inalții oaspeți a fost escor
tată de avioane cu reacție ale 
Tortelor Armate Române.

La cobori rea din avion, pre
ședintele Cevdet Sunay și 
sofia. Atiiet Sunay. sini sa
lutau de președintele Nicolae 
Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și sofia, 
Elena Maurer. Conducătorii 
de stat ai celor două țâri își 
string cordial miinile.

Președintele Republicii Tur
cia este insolit de Ihsan Sa
bri Caglayangil, ministrul a- 
facerilor externe, Mustafa 
Gulgugil, senator, vicepreșe
dinte al Partidului Dreptății, 
Mustafa Ustundag, deputat al 
Partidului Republican Popular. 
Vela Tanir, deputat al Parti
dului Încrederii, Cihat Alpan, 
secretar general al Președin
ției Republicii. Ismail Sarikey. 
șeful Statului Major al Ma
rinei Turce, și alte persoane 
oficiale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă oaspete
lui înaltele oficialități româ
ne venite in intimpinare.

Comandantul gărzii de onoa
re, aliniată pe aeroport, pre
zintă raportul. Se intonează 
imnurile de stat ale " celor 
două țări, in timp ce răsună 
21 salve de artilerie.

Cei doi președinți trec in 
re\ istă garda de onoare. Pre
ședintele Cevdet Sunay sa
lută drapelul gărzii și se o- 
pteș'.e apoi in iața militarilor, 
adresindu-li-se cu cuvintele: 
„Bună ziua soldați', rostite 
in limba română.

Caspelelui ii sini prezen
tați in continuare șefii mi- 
siun.lor diplomatice acredi
tați la București, membrii Am
basadei Republicii Turcia, pre
cum si celelalte persoane ofi
ciale române venite pe aero
port.

Cei doi președinți primesc 
apoi cei darea gărzii de onoa
re.

Mii de bucureșleni, al laț i 
pe aeioportul internațional de 
la Otopeni, aplaudă cu căldu
ră. Ilutură stegulețe românești 
și turcești. Un grup de tine
re, in costume naționale, o- 
lerâ președintelui Cevdet Su
nay. soției sale și celorlalți 
oaspeți buchete de flori. Sini 
do\ ezi de înaltă stimă și pre
țuire ale poporului român la
tă de poporul turc, popoare

• Continuare in pag. a 4-a

Dineu
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și 
soția. Elena Ceaușescu, au ofe
rit, luni seara, in sala de mar
mură a Palatului Republicii, un 
dineu oficial în onoarea Ex
celenței Sale președintele Re
publicii Turcia, Cevdet Sunay. 
și a soției sale. Alifet Sunay.

Au participat, Ion Glieorghe 
Maurer cu soția. Elena Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilic Verdeț, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu. Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Vasile Vilcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Ion Ioniță,

Toastul președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Sunay,
Doamnelor și domnilor,

lini este deosebit de plăcut să vă salut in modul cel mai cor
dial pe dumneavoastră, stimate domnule președinte, pe distinsa 
dumneavoastră soție, pe toți colaboratorii care vă însoțesc în a- 
ceastă vizită și să dau expresie sentimentelor de înaltă ospitali
tate ale întregului popor român. Mulțumindu-vă pentru amabili
tatea cu care ați răspuns invitației de a ne vizita țara, ne expri
măm convingerea că această vizită se va înscrie ca un moment 
important în evoluția raporturilor dintre România și Turcia. 
Poporul nostru își primește întotdeauna prietenii cu căldură și 
simpatie; manifestările pline de cordialitate și stimă cu care 
populația Bucureștiului v-a întimpinat astăzi, ca, de altfel, pri
mirea frumoasă și ospitalitatea desăvîrșită cu care am fost în
conjurați in timpul vizitei pe care am făcut-o anul trecut în Re
publica Turcia constituie o vie ilustrare a prieteniei și prețuirii 
reciproce dintre popoarele și țările noastre. Personal, păstrez bo
gate impresii despre frumoasa dumneavoastră țară, despre talen
tatul și harnicul popor turc.

Veți avea prilejul, stimate domnule președinte, ca în timpul 
vizitei in țara noastră să cunoașteți mai îndeaproape poporul ro
mân. aspirațiile și preocupările sale, munca de construcție paș
nică și amploarea eforturilor pe care el le depune pentru a asi
gura progresul și prosperitatea patriei sale.

Muncind pentru edificarea orinduirii noi, socialiste, pentru 
făurirea României moderne, poporul nostru este profund animat 
de sentimente de stimă și respect față de celelalte popoare, de 
năzuința de a colabora și trăi în pace și bună înțelegere cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor socială.

Statornicirea unor raporturi de bună vecinătate între Româ
nia și Turcia a constituit, in secolul nostru, obiectul unor preo
cupări stăruitoare ale unor reprezentanți de seamă ai națiunilor 
noastre, care au militat cu clarviziune pentru o prietenie sinceră 
și colaborare fructuoasă intre cele două țări și popoare. Avem 
astăzi posibilitatea — cred și datoria — să continuăm această o- 
peră atit de utilă, să promovăm, prin eforturi comune, noi căi și 
mijloace pentru adîncirea și extinderea raporturilor de colabo
rare, corespunzător intereselor celor două țări ale noastre, aspi
rațiilor de pace, înțelegere și securitate ale tuturor popoarelor.

Avem satisfacția să constatăm că relațiile dintre România și 
Turcia — relații neumbrite de nici un fel de probleme litigioase 
— au cunoscut in ultimii ani o continuă dezvoltare. Un rol impor
tant, in această direcție, l-au avut intilnirile și contactele nemij
locite dintre factorii de răspundere ai celor două țări, care au 
contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, au reliefat preocu
pări comune și au deschis noi perspective de colaborare in dife
rite domenii de activitate. Schimburile comerciale fac progrese 
vizibile; se lărgește colaborarea economică, tehnică și științifică; 
sînt in curs de elaborare proiecte de cooperare economică; se 
amplifică relațiile culturale și turistice.

Consemnînd evoluția pozitivă a relațiilor noastre bilaterale, 
cred că sinteți de acord, stimate domnule președinte, cu apre
cierea că posibilitățile de a extinde colaborarea româno-turcă 
n-au fost nici pe departe epuizate, că dezvoltarea economică a 
celor două țări ale noastre deschide noi posibilități de a acționa 
împreună cu rezultate și mai bune în această direcție. Faptul că 
relațiile dintre România și Turcia sînt așezate trainic pe princi
piile independenței și suveranității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile interne și colaborării reciproc 
avantajoase constituie o puternică premisă a evoluției lor sănă
toase și rodnice.

Fiind situate în același spațiu geografic, trăind în bună în
țelegere și prietenie, țările noastre au numeroase interese comu
ne, dintre care de importanță primordială este acela al întăririi 
păcii și securității in Europa. Popoarele noastre sînt interesate 
ca Europa să nu mai devină niciodată teatrul unor noi conflagra
ții mondiale, ci terenul unei conlucrări fertile, in interesul fie
cărei țări, al progresului general. In acest context apreciem că 
există premise pentru pregătirea unei conferințe general-europe- 
ne, consacrată securității și cooperării pe continent. In concepția 
noastră, este necesar să se asigure condițiile pentru ca toate ță
rile interesate să poată participa nemijlocit și să-și aducă contri
buția lor atit la pregătirea, cit și la buna desfășurare a conferin
ței. România se pronunță cu toată hotărîrea pentru dezbaterea 
largă a căilor și mijloacelor menite să ducă la statornicirea păcii 
și securității in Europa, își reafirmă dorința de a analiza cu toată 
atenția, în spirit constructiv, de înțelegere și cooperare, orice 
propunere îndreptată spre înfăptuirea acestui obiectiv.

După părerea noastră. România și Turcia pot conlucra fruc
tuos și pot aduce o contribuție importantă la dezvoltarea unor 
relații de bună vecinătate și înțelegere între statele din Balcani,
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Președintele Republicii Tur
cia. Cevdet Sunay, și soția, 
Atifet Sunay, au făcut, luni 
după-amiază, o vizită protoco
lară, la Palatul Consiliului de 
Stat, președintelui Nicolae

oficial
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, ai Marii Adunări Na
ționale, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale.

Au luat, de asemenea, parte 
persoanele oficiale care înso
țesc pe președintele Republicii 
Turcia în vizita pe care o în

treprinde in țara noastră.
Au fost intonate imnurile de 

stat ale celor două țări.
In timpul dineului, președin

tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și președintele Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay, au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

Toastul președintelui 
CEVDET SUNAY

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Ceaușescu,

Vă mulțumesc din inimă pentru sentimentele sincere pe care 
ați avut amabilitatea să le exprimați față de țara, națiunea noas
tră și față de mine personal. Ne-a impresionat în mod deosebit 
primirea călduroasă și excepționala ospitalitate pe care ne-au ară
tat-o Excelența Voastră, distinșii conducători ai statului Dum
neavoastră și nobila națiune română.

Sînt încredințat de pe acum că mă voi despărți de țara Dum
neavoastră cu impresii de neuitat. Aș vrea să adresez Excelenței 
Voastre mulțumirile mele pentru amabila invitație, care ne oferă 
mie, soției mele și colaboratorilor mei această posibilitate.

Stimate domnule președinte,
Așa cum a subliniat și Excelența Voastră, între țările noastre 

nu există nici o problemă litigioasă.
Schimburile utile de păreri care au avut loc pîriă acum între 

conducătorii celor două țări, ca si identitatea de vederi la care 
am ajuns, oglindesc atmosfera de înțelegere și sinceritate recipro
că care există între cele două părți, și aceasta constituie un izvor 
de mare satisfacție.

Intre Turcia și România au fost înregistrate, în ultimii ani 
importante progrese în domeniul Relațiilor comerciale, turistice și ' 
culturale și s-au evidențiat noi posibilități în ce privește colabo
rarea economică.

O astfel de dezvoltare continuă a relațiilor între țările noas
tre vecine are un rol important in instaurarea păcii și securității 
nu numai în regiunea noastră, dar și in întreaga lume.

Vizita istorică pe care ați făcut-o anul trecut în țara noastră 
a constituit o treaptă importantă în relațiile turco-române. îm
părtășesc întru totul dorința pe care ați exprimat-o cu privire la 
dezvoltarea pe mai departe a acestor relații.

Stimate domnule președinte.
Turcia consideră ca elemente de bază ale politicii sale gene

rale principiile respectării independenței, suveranității și integri
tății teritoriale, ale egalității in drepturi și neamestecului în tre
burile interne. Pornind de la aceste considerente, împărtășim și 
noi vederile Excelenței Voastre în ceea ce privește instaurarea 
unor bune relații și a colaborării — în domenii în care ea este 
posibilă — între toate statele, fără deosebire de orînduirea lor. 
Sintem convinși de necesitatea ca toate statele să depună toate 
eforturile in acest sens.

Fără îndoială că în relațiile internaționale, fie ele bilaterale, 
fie multilaterale, sarcina cea mai importantă este apărarea și con
solidarea păcii. Toate celelalte activități care reprezintă o contri
buție la relațiile internaționale și sînt utile omenirii devin va
loroase în măsura în care ele servesc cauzei unei păci drepte și 
securității.

Alături de diferendele și neînțelegerile care au loc in diferite 
regiuni, alături chiar de conflictele armate pe care le urmărim 
cu întristare, constatăm cu satisfacție începutul consolidării, cel 
puțin pe continentul nostru, a unei atmosfere de contacte și con
sultări, care deschid perspective optimiste.

Urmărim îndeaproape și cu mare interes eforturile care se 
depun în abordarea, în această atmosferă, a problemei securității 
europene. Turcia, care își consacră politica externă cauzei păcii, 
contribuie, în măsura posibilităților sale, la toate eforturile în
dreptate spre consolidarea păcii și securității și este animată de 
dorința de a continua eforturile în acest sens.

Aș vrea să adaug că Turcia se pronunță pentru dezarmarea 
generală și totală. Ea participă și sprijină inițiativele constructive 
pentru realizarea acestui obiectiv. Sintem convinși că atit timp 
cît problema dezarmării și asigurării: securității regionale va fi 
abordată sub toate aspectele sale și în totalitatea ei, rezultatele 
vor fi folositoare.

Stimate domnule președinte.
Existența în vecinătatea noastră sau în regiuni mai îndepăr

tate a unor diferende și a unor conflicte care îngrijorează și în
tristează colectivitatea națiunilor este • din păcate o realitate pe 
care o trăim.

Conflictul din Orientul Mijlociu, care constituie una din prin
cipalele probleme ale zilelor noastre, este fără îndoială una din 
sursele de îngrijorare și neliniște pentru întreaga lume. Instau
rarea cu un ceas mai devreme a unei păci trainice și drepte în 
Orientul Mijlociu este o necesitate, înainte de toate, pentru inte
resele statelor din această regiune și ale întregii omeniri. Fiecare 
zi pierdută îndepărtează reglementarea acestui conflict și con
tribuie la crearea unei situații care amenință tot mai mult pacea 
și securitatea internațională.
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Vizită protocolară
Ceaușescu, și sofiei sale, Elena 
Ceaușescu.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

La intilnirea care a avut loc 
au participat președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor-

ghe Maurer, cu sofia, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, Grigore Geamănu, 
ambasadorul României in Tur
cia.

Din partea turcă au luat par
te Ihsan Sabri Caglayangil, mi-

Depunerea unor
După-amiază, președintele Re

publicii Turcia, Cevdet Sunay. 
insoțit de Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, ministrul afacerilor ex
terne și celelalte persoane ofi
ciale turce, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism.

înaltul oaspete a lost însoțit 
de Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stal, Grigore

Geamănu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România in Re
publica Turcia, general-locole- 
nenl Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, 
Tudor Jianu, directorul proto
colului din Ministerul Afaceri
lor Externe — membrii misiu
nii române atașate pe Ungă pre
ședintele Turciei.

La solemnitate au luat parte 
Dumitru Popa, primarul general 
al Capitalei, Ion Cosma, mem-

coroane de
bru al Consiliului de Stat, ge- 
neral-locolenent Ion Coman, 
membru al Consiliului de Stat, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, Vasile Gllga, adjunct 
al ministrului aiacerilor externe, 
generali și ofițeri superiori.

La sosirea președintelui turc, 
garda militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale României și Turciei.

După depunerea coroanei de 
flori, cei prezenți au păstrat

nistrul afacerilor externe, Ka
muran Gurun, ambasadorul 
Turciei in România.

Intilnirea s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

flori
un moment de reculegere și 
au vizitat rotonda Monumentu
lui.

Solemnitatea s-a încheiat prin 
defilarea gărzii de onoare.

k
In aceeași după-amiază, pre

ședintele Republicii Turcia, Cev
det Sunay, a depus o coroană 
de flori la Cimitirul Militar 
Turc — Ghencea.

(Agerpres)

La U.U.M.P., înainte dc expedierea spre exploatările miniere din bazin a mașinilor de 
curățat vagonete.

Premisa hofărîfoare a succeselor economice

Abordarea competentă, 
cu maximă eficiență, 

a problemelor producției 
de către organizațiile de partid

Maturitatea și potențialul u- 
nei unități sau întreprinderi sînt 
exprimate de rezultatele pe care 
acestea le obțin, de felul cum 
colectivele lor știu să aplice în 
viată sarcinile trasate de par
tid, să promoveze ceea ce este 
nou și înaintat, să-și organize
ze activitatea cit mai judicios 
și eficient.

în anul 1969 toate întreprin
derile și instituțiile de pe ra
za orașului Lupeni și-au înde
plinit și depășit sarcinile de 
plan. în perioada scursă do la 
începutul acestui an, realizările 
unităților noastre sînt, de ase
menea, valoroase. La E.M. Lu
peni, pe primul trimestru care 
l-am parcurs, planul producției 
a fost depășit cu 14 275 tone 
cărbune; preparația Lupeni a 
depășit producția netă cu 6 
la sulă, înregistrind la recupe
rarea globală un plus de 3,2 
puncte; la F.F.A. ..Viscoza” pla
nul producției marfă vîndută și 
încasată a fost realizat in pro
porție de 103.3 la sută și s-au 
dat . peste plan economiei națio
nale 500 kilograme mătase și 
2,4 tone sfoară de viscoză. Re
zultate bune a obținut și co
lectivul de la Cooperativa ..De
servirea" care a depășit indica
torii la valoarea producției 
marfă, cu 140 000 lei, a presta
țiilor de serviciu cu 35 000 lei 
cit și la producția vîndută și 
încasată cu 70 000 lei.

Roadele obținute atit în a- 
nul trecut cit și in primele două 
luni din acest an oglindesc 
preocuparea permanentă a or
ganelor și organizațiilor de 
partid pentru rezolvarea celor 
mai stringente probleme ale 
producției, întărirea disciplinei 
în rîndul salariaților, realizarea 
ritmică și la toți indicatorii a 
sarcinilor de plan, pentru folo
sirea eficientă a utilajelor șl 
instalațiilor, a timpului dc lu
cru, într-un cuvînt, pentru fo
losirea tuturor rezervelor in
terne în vederea creșterii efi
cienței activității economice.

în activitatea desfășurată pen
tru realizarea planului și a an
gajamentelor luate în întrecere, 
organele și organizațiile de 
partid, de sindicat, U.T.C. și 
comitetele de direcție au acu
mulat o bogată experiență în 
conducerea și rezolvarea com
petentă a problemelor econo-

WILHELM NEAG, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Lupeni

mice. Această experiența va 
trebui valorificată la un ni
vel mai superior în anul aces
ta. Din experiența de pînă a- 
cum scoatem in evidență ale
gerea cu mult discernămint a 
problemelor econoniico-financia- 
re cele mai stringente pentru 
diferite analize in comitetele de 
partid, organizații de bază, co
mitete și grupe sindicale, în 
comitetele de direcție, transfor
marea problemelor majore esen
țiale ale activității economice 
în obiectivele muncii politice 
de fiecare zi in scopul rezol
vării lor competente și operati
ve. evitării greutăților existen
te, valorificării largi a rezer
velor interne și îndeplinirii sar
cinilor de plan. La E. M. Lu
peni. preparația cărbunelui șl 
F.F.A. ..Viscoza" ori de cite ori 
se iveau probleme care pericli
tau buna desfășurare a proce
sului de producție, din inițiati
va comitetelor de partid au fost 
convocați factorii competenți : 
conducerea exploatării, ingineri, 
tehnicieni, șefi de zonă, raioa
ne, secții, secretari de partid 
și s-au stabilit măsuri și sarcini 
concrete pentru remedierea de
ficiențelor.

Rezolvarea multiplelor și com
plexelor probleme ce le ridică 
activitatea în producție a dus 
la găsirea unor forme de mun
că mai eficiente atît în anali
zarea unor aspecte economico- 
financiare cît și în găsirea de 
soluții, în aplicarea lor. în a- 
cest sens s-au dovedit deosebit 
de eficiente ședințele comune 
ale biroului comitetului de par
tid de la E.M. Lupeni și comi
tetului de direcție. Asemenea 
dezbateri se soldează cu hotă- 
rîri judicioase, hotărîtoare pen
tru îmbunătățirea muncii.

îmbunătățirea sistemului in
formațional al organelor de par
tid, urmărirea zilnică a reali
zării sarcinilor de producție 
pe zone, sectoare, secții și lo
curi de muncă, activizarea în- 
tr-o măsură tot mai mare a 
membrilor comisiildr economice

cît și folosirea și extinderea ex
perienței acumulate in ceea ce 
privește stilul și metodele de 
muncă au determinat sporirea 
competenței, creșterea rolului 
activ al organelor și organiza
țiilor de partid în conducerea 
vieții economice.

Un factor important care a 
condus la obținerea unor rezul
tate bune în activitatea <■> co
mică a fost și îmbunătățirea ac
tivității organelor și organiza
țiilor de partid în domeniul -,t- 
ganizării aplicării holăririlor or
ganelor superioare de partid 
precum și a măsurilor proprii 
stabilite.

Astfel, in ultimul timp pentru 
rezolvarea mai operativă și con
cretă a unor hotăriri sau sar
cini primite, după ce acestea 
au fost aduse la cunoștința bi
roului sau a secretariatului co
mitetului orășenesc, se slabile>o. 
măsuri pentru fiecare unitate e-

♦ Continuare in pag a 3-a
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11 OOO kg fier vechi
Din inițiativa organizațiilor 

U.T.C. .și sindicat de la 
I.I.L. Petroșani, în ziua de 11 
aprilie, a fost organizată o 
acțiune dc strîngere a fie
rului vechi. Au răspuns che
mării peste 40 de tineri și 
chiar virstnici din mai multe 
secții ale I.I.L. După 3 oro 
de muncă au fost colectate și 
transportate la I.C.M. 11000

kilograme fier vechi. Printre 
partioipanții la acțiune enu
merăm pe Alexandru Ciciu, 
Ioan Gabor. Ioan Dan, Vic
tor Neagu, Ioan Negomireanu 
și Gheorghe Buzdugan. Șofe
rii Ștefan Szanta și Emil 
Hoja au transportat, tot vo
luntar, fierul vechi la I.C.M.

Virgil BUTARIU 
corespondent

Excursie la Budapesta
38 de tineri din Lupeni s-au întors dintr-o excursie deo

sebit de plăcută și utilă in R. P. Ungară. In țara vecină și 
prietenă ei au vizitat Galeriile de artă din Budapesta, insula 
Margareta, centre industriale. Printre cei care și-au îmbo
gățit cunoștințele despre R. P. Ungară s-au numărat : Maria 
Ardeleanu, Angelica Butoi, Constantin Bubulete, Nicolae 
Pis, Didina Șuba și alții.

Expoziție de artă culinară
La restaurantul „Cina" din Lupeni s-a deschis o expo

ziție de artă culinară cu vinzare. Expoziția oferă cumpără
torilor o gamă bogată dc preparate la un preț convenabil. 
O dată cu deschiderea expoziției, o formație muzicală, con
dusă de Vasile Marcu, prezintă un program interesant.

LUPENI
Foto: N. MOLDOVEANU



2 Steagul roșu
MARȚI 14 APRILIE 1970

Radiografia etapei

Rezultate tehnice
Steagul roșu Brașov — „U" Cluj 1—I : „V“ Craiova — 

Politehnica lași 2—0 ; Crișul Oradea — A. S. A. Tg. Mureș 
4—1 : U.T.A. — Farul 3—2; C. F. R. Cluj — Rapid 1—1 5 
F. C. Argeș — Dinamo Bacău 0—0; Petrolul — Dinamo 
Bucuroșii 1—1 ; Steaua — Jiul 2—1.

Clasamentul
1. Rapid 21 11 5 5 29—20 27
2. U.T.A. 21 12 2 7 32—28 26

21 j 1 3 7 45_ 25
4. „U“ Craiova 20 9 (> 5 27—24 21
5. F. C. Argeș 21 9 5 7 36—26 23
6. Dinamo București 21 10 3 8 36—27 23
7. Petrolul 21 8 6 7 24—22 22
8. Dinamo Bacău 21 8 6 7 30—32 22
9. „U" Cluj 21 6 9 6 29—27 21

10. Jiul 21 9 3 9 25—27 21
11. Steagul roșu 21 9 3 9 26—29 21
12. Farul 21 9 2 10 28—30 20
13. Crișul 20 7 3 10 27—34 17
14. C.F.R. 21 6 5 10 17-31 17
15. Politehnica 21 7 2 12 24—27 16
16. A.S.A. Tg. Mureș 21 3 3 15 14—39 9

Etapa viitoare
Jiul — Petrolul ț Politehnica — Steaua ; Rapid — ,,U" 

Craiova ; „U" Cluj — U.T.A. | Farul — A.S.A. Tg. Mureș ; 
F. C. Argeș — Steagul roșu | Dinamo București — Crișul ; 
Dinamo Bacău — C.F.R.

R U G B I
Pe stadionul „Constructorul" 

din București, Știința Petroșani 
a prestat un joc destul de bun 
in compania formației bucureș- 
tene Steaua. încă de la înce
putul partidei, studenții i-au 
imprimat un ritm viu, au reali-

Știința putea să cîșfige...
7.a| cîteva faze spectaculoase, 
au plimbai in viteză balonul 
la mină, dar n-au reușit să 
fructifice. Dominarea studenți
lor a smuls ropote de aplauze 
spectatorilor mai ales in cli
pa cînd Crăciunescu a trans

format impecabil o lovitură de 
pedeapsă, aducind avantajul 
cu 3—0 echipei salo. Scorul 
putea fi majorat dar arbitrul 
i-a refuzai un eseu valabil lui 
iMoroniete pe motivul că a căl
ca! cu un picior linia de mar-

gine. Studenții contraatacă in 
continuare prin Bărgătinaș, Di
nu. Marinescu, Roșea și Cră- 
ciiinescu, dar din cauza unor 
greșeli luetice, ci nu reuses-c să 
mai înscrie.

Steliștii iși revin și in min. 
38 egalează scorul printr-u lo
vitură de pedeapsă transforma
tă de Durbac. Studenții forțea
ză acum egalarea dar contra
atacurile rapide ale steliștilor 
il aduc pe Călărășanu in situa
ția de a transforma un eseu si 
astfel Steaua conduce cu 5—3. 
Studenții nu se descurajează, 
atacă in continuare, dar în 
ultimele minute de joc Braga 
mai realizează un eseu pe 
care-1 transformă Durbac și 
Steaua termină partida cu re
zultatul (le 13—3 in favoarea 
sa. Scorul este sever fată de 
comportarea în teren a celor 
două formații, dar la ci și-a 
adus o bună parte (le contri
buție și arbrlrul bucureș-tean 
DTcIessis.

C. TITU
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...Ca la restaurant! Deschizi, negrăbit dar destul de 
hotărit, ușa. arunci o privire largă, atotcuprinzătoare sălii 
și, fixindu-ți din ochi masa, te așezi la ospăț. Consulți apoi 
in fugă lista de bucate (pentru că... așa se cade !), te acli
matizezi urgent cu acordurile vreunui languros tango izvo- 
rite din tonomatul din colț și... ceri un meniu fix. Pentru 
câ at it îți permit baierile pungii !

...Ca la restaurant ! Pătrund echipele din deplasare pe 
porii de stadioane îmbrăcate in straie cochete de aprilie, 
aruncă priviri reprobatoare murmurelor din tribune, și-un 
gind, încolțit de-acasă. începe să crească, să le capteze 
interesul : un X. nu dorim decit un meci egal, un 1—1 sau 
un 0—0. Nu sîntem pretențioși. Nu ne întindem mai mult 
decit ne ..ține" patul ! De va fi precum vrem, bine, de nu...

Și dorințele, susținute cu cerbicie, de multe ori devin 
fapte. Ca in etapa de duminică...

Dinamo București obține, la Ploiești, grație golului lui 
Radu Nunweiller. un „draw" sperat dar nesigur. Cu apă
rarea de care, actualmente, dispune echipa lui Nicușor, 
meniul fix „servit" pe stadionul „Petrolul" nu poate fi 
cotat decit ca fiind extrem de sățios.

La Cluj, pentru meciul „frăției", rapidiștii din Giulești 
n-au ax ut nevoie de.„ pregătire specială. Sensul înțelegerii 
rezultatului rezidă insă în dilema : ori coechipierii lui Neagu, 
Dumitru și Lupescu au fost mărinimoși. ori echipa docto
rului Rădulescu— gazdă prea politicoasă. Cine știe ?

In orașul de la poalele Timpei, universitarii clujeni au 
restrins pretențiile .stegarilor" lui Tinel Stănescu. înapoin- 
du-se pe Someș cu un punct, e adevărat smuls printr-un 
penalty (Oprea), oricum meritat. Mai ales după categoricul 
(nu prin scor) eșec de duminica trecută. Previzibila discre
ditare n-a stat, deci, în picioare 1 Se mai întîmplă...

Dinamo Bacău s-a revanșat. A luat înapoi, de la Pi
tești, punctul cedat, in tur. în orașul lui Bacovia. Bine faci, 
bine găsești : rău faci, rău găsești — glăsuiește un proverb 
arab. De unde ...se vede că înțelepciunea populară 
nu poate fi pusă sub semnul întrebării.

Oblemenco a ținut să ne reîmprospăteze imaginea des
pre incăpăținarea oltenească, admonestîndu-și adversarul 
(„Poli" Iași) cu două goluri care, mai ales datorită sigu
ranței cu care era privită evoluția studenților ieșeni la 
Craiova, vor alirna greu în balanța retrogradării. Dar, ce 
să-i faci cind. totuși... brinza e pe bani ’.

La Arad. U.T.A.. in evidentă eflorescență, a retezat, prin 
Otto Dembrovschi. intențiile oamenilor mării, expediindu-și 
înapoi adversarul fără... catargul certitudinii.

Jiul nostru, avintat pe stadionul „23 August" din Ca
pitală de același impuls al „egalului" liniștitor, era cit pe 
ce să furnizeze surpriza etapei. Nu știm dacă mai era nevoie 
să fim convinși, din nou, că pentru obținerea unui rezultat 
..mare" e nevoie ca apele lîncede, mocirloase să fie asanate, 
cert e că am fost. De ce oare ?

La Oradea. Kun II. în vervă deosebită, a străpuns de 
4 ori apărarea mureșenilor resemnați, ofilind total „petale
le" unei echipe nicicind pînă acum mănoase.

Duminică, penultimul .asalt" autohton înainte 
Guadalajara !

V. TEODORESCU

JIUL
A CAPOTAT ÎN FINAL

Uh număr redus de specta
tori au urmărit, din tribunele 
stadionului _23 August", intîl- 
nirea de fotbal dintre Steaua 
și Jiul cu convingerea că du- 
i ureștenii au partida dinainte 
cîștigatâ. Dar nu a fost chiar 
așa. Jiuliștij au dat o replică 
neașteptat de bună adversaru
lui, au luat conducerea, apoi au 
păstrai egalitatea pînă in 
m;n. 87, pentru ca in final 
să nu-si mai concentreze toată 
atenția și să piardă un punct 
at ii de prețios pe care-1 puteau 
aduce in Valea Jiului. La fie
care acțiune reușita a Jiului, 
Jn tribune izbucneau petarde, 
sunau clopote și sirene — sem
nale ale unor giuleșteni care 
nu doresc ca Steaua să le _a- 
Izice" de aproape favoriții — 
pe lotbaliștii Rapidului.

Jiul începe jocul timorat, dar 
după 5 minute iși regăsește 
cadența, reușește cîteva contra
atacuri foarte frumoase prin 
Ion Constantin, Peronescu și Li- 
bardi. Deși Steaua conduce la 
un moment dat cu un mare nu
măr de... cornere, dovadă a pre
siunii exercitate în careul Jiu
lui, cei care înscriu sini fotbaliș
tii din Petroșani. Libardi îl des
chide in adîncime pe Ion Cons
tantin și acesta înscrie un gol 
frumos în min. 14 de joc. Acest 
avantaj va fi păstrat pînă fn 
minutul 68, cînd steliștii for
țează egalarea și o reușesc 
prin Tataru 11. In continuare, 
ambele echipe mai au ocazii 
de a înscrie, jiuliștii fn min.
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77 prin Ion Constantin care, 
de la numai 2 metri, șutează pe 
lingă poartă, iar steliștii prin 
Ștefan eseu, Iordănescu și Tă- 
taru 11. După ce Steaua ega
lează, jocul devine mai dinamic, 
Ion Constantin și Cotormani 
cedau locurile lui Marinescu și 
Nădașan, dar situația de pe ta
bela de marcaj rămîne neschim
bată. In finalul partidei, Steaua 
forțează victoria dar apărarea 
Jiului lămurește cu succes toa
te situațiile periculoase de gol. 
Cind mai erau trei minute de 
joc și cînd ambele formații pă
reau să se mulțumească cu re
zultatul de egalitate, Pantea 
este lăsat să înainteze cu o 
minge, il deschide foarte bine 
pe Crăiniceanu, acesta stopea
ză pe piept, fenlează scurt un 
apărător jiulisl si. de la numai 
7 metri. înscrie imparabil 
cu stingul. Bucurie enormă in 
tabăra stei istă, consternare în 
ecu a Jiului. Punctul cu care se 
părea ca elevii lui Ozon vor 
veni la Petroșani a fost spul
berat de propriile greșeli, de 
automulțumirca timpurie.

Deși a pierdut la potou — 
cum se spune — Jiul a practi
cat totuși un .joc bun la Bucu
rești, curajos, cu faze de acura
tețe dar nu a știut să-și păstre
ze avantajul si astfel a trebuit 
să părăsească terenul învinsă.

La tineret-rezerve ; Steaua — 
Jiul 4-0.

Titu CORNEA

FOTBAL

DIVIZIA C
la lupeni:

In minutul 14 al intilnirii din
tre Minerul Lupeni și Unirea 
Orșova arbitrul a dictat penalti 
pentru echipa locală. Cotroază 
a așezat balonul la punctul de 
11 metri apoi a șutat imparabil. 
Seria celor 9 goluri pentru Mi
nerul Lupeni fusese deschisă. 
Următorul gol este înscris după 
numai 6 minute de către Șafar 
la care tribunele izbucnesc în 
aplauze prelungite. Peste alte 
5 minute, același Șafar expedia
ză o minge în bară dintr-o cen
trare impecabilă a lui Uilocan 
de pe partea dreaptă. Scorul în
cepe să ia proporții. La o În
vălmășeală în fața porții Iul 
Kudlacek, Cotroază majorează 
scorul la 3—0 pentru echipa sa. 
în acest timp, oaspeții creează 
cîteva acțiuni anemice dar se 
apropie arareori de poarta apă
rată de Șarpe, majoritatea min
gilor lovindu-se de zidul puter
nic format de Pali și Kelemen,

La lonea:
Fotbaliștii de la Știința Pe

troșani și-au dezamăgit din nou 
suporterii. După ce în etapa 
trecută au pierdut cu multă 
ușurință un punct pe teren 
propriu în fața Industriei sîr- 
mei din Oîmpia Turzii, dumi
nică ci au cedat ambele puncte 
formației Independența Sibiu. 
Și ce nevoie avea Știința de 
aceste puncte acum cînd ocu
pă un loc nu tocmai onorabil 
în clasament!

Sperăm că atit jucătorii cît 
și conducerea tehnică a echipei 
vor înțelege acum, pînă nu-i 
prea tîrziu, că trebuie făcută 
o cotitură serioasă în evoluția 
întregii formații, că e imperios 
necesar să se întroneze in sinul 

"echipei disciplina de joc. pre
cum și dorința de a lupta pînă 
la epuizare pentru obținerea 
victoriei.

Grămadă deschisă

Folo: V. IORDĂCHESCU

9-0
PENTRU

Primele 45 de minute iau sitr- 
șil cu rezultatul de 3—0 în fa
voarea echipei locale.

După pauză, lupenenii aveau 
să înscrie de două ori pe atîtea, 
realizînd cel mai mare scor al 
lor din ultima vreme. După 10 
minute de la reluare, Șvedak 
ia o acțiune pe cont propriu,< 
pătrunde pînă în apropierea 
porții adverse și înscrie al 4-flea 
gol al echipei sale. Uilecan ke-_. 
dează locul tinărului Cete^as* 
care aduce cel de-al 5-lea gol- 
pe tabela de marcaj. Peste nu-; 
mai cîteva minute Șafar sem
nează un nou gol, iar Cotroază 
II imită, ridicând scorul la 7—0 
pentru Minerul Lupeni. în mi
nutul 59 llie Marin ia locul lui' 
Macavei și următorul gol al e- 
chipei Minerul, al 8-lea, este 
înscris de el. Meciul se ap.ro- 
pie de sfîrșit, gazdele atacă- in 
trombă, nu-și menajează adver
sarul care este făcut grogy și

MINERUL
care se resemnează cu înfrînge- 
rea chiar și cu acest scor. Mi
nerii însă nu iartă și, cu 5 mi
nute înainte de final, Gross îns
crie și el un gol, stabilind re
zultatul final de 9—0 pentru Mi
nerul Lupeni.

Toți cei 13 jucători folosiți 
duminică de antrenorii echipei 
Minerul Lupeni s-au dăruit pî
nă la epuizare, și-au trimis ad
versarul „în corzi" ori de cite 
ori au avut ocazia, reușind o 
victorie pe cît de muncită pe 
atit de meritată. Felicitări se 
cuvin tuturor celor 13 jucători 
localnici, dar și antrenorilor 
Cornel Cărare și Ioan Vlad care 
și-au condus cu măiestrie echi
pa la victorie. Despre formația 
oaspete — aproape nici un cu- 
vînt. Ei n-au reușit să facă fa
ță iureșului dezlănțuit al gaz
delor și s-au întors cu „tolba* 
plină pe malul Dunării.

Valeriu COANDRÂȘ

2-0
DAR NU PENTRU ȘTIINȚA

Revenind la meciul de dumi
nică dimineața de la Lonea, 
putem spune că vremea nefa
vorabilă și terenul îmbibat cu 
apă pînă la saturație, au influ
ențat in mare măsură calitatea 
jocului. Cei care s-au descurcat 
totuși mai bine pe un asemenea 
teren au fost sibienii. Ei au 
avut o linie de apărare fermă 
și decisă în intervenții, au acți
onat la înaintare prin centrări 
lungi, surprinzînd deseori pe 
picior greșit apărarea și așa 
nesigură a gazdelor. Din astfel 
de acțiuni purtate în special 
pe extreme, oaspeții au înscris 
cele două goluri ale partidei, 
în minutele 30 și 49, prin Flo- 
rea — cel mai bun jucător de 
pe teren. Menționăm că fotba
liștii din Sibiu au fost pe punc
tul să marcheze și cel de-al

treilea gol în minutul 62. cind 
extrema stingă Boboloț. scăpat 
singur pe contraatac, a șutat 
din careu în brațele portarului 
Marincan.

Am consemnat și atacurile 
furibunde dar dezordonate ale 
studenților, ca .și ocaziile de 
gol ale acestora din minutele 
5. 7, 32 și 86, ratate in ordine 
de către Tugearu, Alexiuc. Fă
gaș, Știr și Irimia. In general se 
poate remarca faptul că local
nicii au evoluat duminică pe 
linia ultimelor comportări pe 
teren propriu : dominare ste
rilă și greșeli copilărești în 
apărare. In asemenea situații 
nici nu se poate cîștiga un 
meci !

A condus corect și autoritar 
Iosif Ritter din Timișoara.

C. MATEESCU

IN CAMPIONATUL JUDEȚEAN

MINERUL VULCAN - MINERUL ANINOASA 2-0 (1-0)
In meciul dintre Minerul 

Vulcan și Minerul Aninoasa 
ambele echipe au avut ca ad
versari comuni ploaia și tere
nul aproape impracticabil. Cei 
care au trecut peste aceste 
obstacole au fost vulcănenii. 
Spre a-și răsplăti pe cei circa 
100 de suporteri care, cu toate 
vicisitudinile vremii, au venit 
să-i. susțină și să-i aplaude, 
jucătorii echipei gazdă au lup
tat cit pentru două meciuri. 
Inotind in bălți și noroi și-au 
creat nenumărate faze de gol. 
Timp de 35 minute, adversarii

au reușit, cu destul succes, să 
țină piept iureșului gazdelor. 
Minutul 36 le-a adus primul | 
gol prin Ferenczy care înscrie j 
imparabil printr-o lovitură de ; 
cap în urma unui corner. Cu ' 
scorul de 1—0 in favoarea gaz
delor ia sfîrșit prima parte a 
intilnirii.

La reluare, echipa din Viil- 
can domină cu mai multă insis
tență, juoind cu fundașii la 
mijlocul terenului. Dind sempe 
de oboseală, oaspeții rezistă din 
ce în ce mai greu, rccurgind { 
fcheori la faulturi. La un ase- •

menea fault, vulcănenii bene
ficiază de o lovitură liberă 
reluată în gol de același Feren
czy. Se părea că scorul va lua 
proporții dar portarul anino- 
sean Danoiu prinde sau res
pinge tot. așa că fluierul final 
consfințește victoria gazdelor 
cu 2—0.

Bun arbitrajul prestat de 
Alexandru Zolotaru din Petro
șani.

La juniori : Minerul Vulcan 
— Minerul Aninoasa 1—2.

Tudor MUCUȚA 
corespondent

— VICTORIE
HANDBAL i LA LIMITĂ

I fost riiM fetelor.
Scriam ■ in pagina sport a 

ziarului, de săplămina trecu
tă, despre comportarea loial 
nesulislăcătoare a liandbaliș- 
tilor de la Știința Petroșani, 
care pierduseră fără drept de 
apel, cu 17—10. intilnirea cu 
echipa Chimia Turnu Măgu
rele. Pentru a fi în „ton" cu 
băieții, jucătoarele de la Jiul 
s-au comportat la iei dumini
că, in partida cu Zorile Bis
trița, pierzînd cu 11—8. Am 
spus și altădală, și repetăm 
că nu așteptăm cu sufletul la 
gură ca favoritele noastre — 
echipele din \ alea Jiului — 
să ciștige neapărat acasă toa
te meciurile. Dar nici nu le 
putem felicita atunci cind ele 
se comportă catastrofal, co
dind la diferențe apreciabile 
în jocuri cu colege de-ale lor 
inferioare ca pregătire gene
rală, echipe care se zbuciumă 
iu subsolul 
Alte echipe.
„prind’ acasă partenere „sub- 
țiri“ dc întrecere, nu sini co
pleșite de milă, dimpotrivă 
le „dau’ cit pat să ducă. Ale 
noastre însă intră pe teren în 
postura de virtuale învingă
toare. iși subestimează ad
versarul, se mulțumesc cu pu
țin, uneori sini chiar obliqate 
să plece steagul. Așa s-a in- 
timplat și duminică cu ele
vele profesorului Eugen Bar
tha. După ce învinseseră cu 
o săplămina in urmă la Baia 
Mare, după un joc excelent, 
handbalistele de la Jiul au 
primit replica colegelor lor de 
la Zorile Bistrița, situaie pe 
penultimul loc în clasament. 
Am urmărit de sub umbrele 
un meci dinamic, desfășurat 
pe o ploaie insistentă și pa 
lin teren devenit ștrand. Se 
va spune din nou că e ușor 
să tragi concluzii, să iaci a- 
precieri, să aduci acuze de pe 
margine. Este, intr-adevăr, 
mai ușor decîl să iii acolo, în 
focul luptei, unde adesea sin
gur iți complici existența. Arn 
văzut două stiluri de joc, două 
comportări opuse: oaspetele, 
sub spectrul retrogradării, au 
acționat (ol timpul în viteză, 
au plimbat extrem dc bine 
balonul la mină — foarte greu 
și alunecos —. au încheiat 
majoritatea acțiunilor cu șu
turi puternice pe poartă, nu 
și-au menajai nici un moment 
forțele, făcînrl adevărate băi 
pe terenul plin de apă; gazde
le, in schimb, au jucat exact 
invers : au atacat anemic, au 
tras slab și imprecis la poar
tă. nu s-au dăruit jocului, au 
pierdut atîtea mingi cum nu 
le-am văzut niciodată. Sigur 
că era foarte greu să joci pe

clasamentelor, 
atunci .cind

Emil ian NEAGOE

un asemenea teren, pe un 
semenca timp, insă, din acest 
punct de vedere, nici una 
dintre echipe nu era avanta
jată. Ba, poate că, ar li tre
buit să lie puțin a\ anlajată 
Jiul pentru că... pe-aici cind 
plouă, plouă... HandbalisleJe 
din Bistrița au avui de partea 
lor și atuul line reții și al ^to
najului’ redus, dar au a\ uL 
mai ales, dorința de victorie 

însoțit tot timpul 
au mai avu! 
ileana Pop 
și atentă, 

.don 
și un reali- 

in vervă — Elena 
Dintre gazde ni

care le-a 
meciului. $i 
portăriță — 
foarte sigură . 
conducător de joc cu 
— Elena Pop — 
zalor 
Boși. __  .
putem tace aprecieri deose
bite. Ele i-au decepționai pe 
putinii spectatori care au în
fruntat \ ilregia timpului pen
tru a le vedea jucind. l-ia 
Barabaș și Mariana GhiJă, 
jucătoare de bază, cu vastă 
experiență compelițională, s-au 
Comportat sub așteptări; la 
fel Didina Mureșan și Clara 
Bodnar, tinere talentate, cu ga
barit, care

Din cauza terenului comp! l 
desfundat de la Lonea și a 
ploii mărunte și pătrunzătoare, 
intilnirea dintre Știința II Pe
troșanii și U. M. Timișoara nu 
s-a ridicat la un bun nivel teh
nic. Studenții au jucat Lotuși 
mai bine decât partenerul de 
întrecere, dar eforturile lor nu 
au putut fi concretizate. Aceas
ta s-a intim plat in prima par-' 
te a intilnirii.

După pauză, la o acțiune cte 
toată frumusețea pe înaintare, 
Ștef realizează o încercare, ră
masă netransformată de către 
Martin. Astfel studenții conduc 
cu 3—0. Oaspeții au posibilita
tea să egaleze dar Ștefănescu 
ratează o lovitură de pedeapsă. 
Pînă la sfirșilul meciului mai 
notăm două lovituri de pedeap-| 
să pentru Știința, nefructificate, 
de Martin și Stănescu. Inii Ini-, 
rea ia sfîrșit cu scorul de 
3—0 pentru Știința II Petro-, 
șani. Pentru jocul bun merită’ 
remarcați Martin Iacob și 
Gherkin dc la gazde. Ștefănescu 
și Melegpan de la oaspeți. 
Foarte bun arbitrajul Iui M. 
Ciobanu din București.

nu și-au valorifi-

cat pregătirea și forța fizi
că ; ceva mai insistente ni s-au 
părut Eva Ionescu și uneori 
Eva Mândijâ în poartă. Oas
petele au condus la pauză cu 
7—3. Ierminind partida cu un 
avantaj de trei goluri: 11—8. 
Antrenorul echipei Zorile, 
Leon Pascu ne spunea, ra
diind de bucurie, câ aceste 
două puncte de la Petroșani 
pot însemna salvarea forma
ției sale de la retrogradare. 
Inutil să mai subliniem bu
curia jucătoarelor din Bis
trița, în opoziție cu lacrimile 
amare ale pelroșănencelor, 
care se îndreaptă spre locu-

rite din spate ale clasamen
tului, deși exista o promi
siune ce vizează locul IU in 
clasamentul final. Sigur că 
pînă atunci mai este timp 
dar mai este fi nevoie de Li
nele reflecții^ măsuri, trata
mente.

in intilnirea dc duminică 
dintre Jiul Petroșani și Zorile 
Bistrila cele mai multe goluri 
au tost înscrise de Boși 5 șî 
Elena Pop -l pentru oaspete, 
de Gluță 4 (2 din lovituri de 
la 7 metri) pentru gazde. A 
condus cu competentă Nic<>- 
lae Tănăscscu din Craiova.

Dumitru GHEONEA

I
I
I
I
I
I
I
I

• A luat sfîrșit turneul in
ternațional de box dc la Bu
dapesta. In finala cat. semi- 
ușoare, Szontes (Ungaria) l-a 
învins pe C. Bumb (România). 
Drăgan (semimuscă) și Buzuliuc 
(pană) s-au clasat pe locurile 
3—4 la categoriile respective.

O Continuîndu-și pregătirile 
în vederea campionatului mon
dial din Mexic, echipa de fot
bal a Uruguayului a susținut un 
meci de verificare la Montevi

deo cu formația clubului bra
zilian Porto Alegre. La capătul 
unui joc echilibrat, fotbaliștii 
uruguayeni au terminat învin
gători cu scorul de )—0 (9 0) 
prin golul marcat de Maneiro 
în minutul 80. Partida a fost 
urmărită de peste 40 000 de 
spectatori.

• Cunoscutul internațional 
de fotbal vest-german Haller nu 
va putea evolua in echipa sa 
în turneul final al campi naiu
lui mondial din Mexic. In lima

Campionii de zonă ai școlilor profesionale miniere, la handbal
Timp de tiei zile orașul Pe

troșani a găzduit una din zonele 
compionatlilui republican dc 
handbal rezervată școlilor pro
fesionale din ramura minieră. 
Și-au disputat intiiekitea repre
zentativele școlilor profesio
nale din localitățile: Zlatna, 
Gurabarza, Filipeștii dc Pădu
ri, Baia Mare. Bălan. E- 
chipele școlilor profesiona
le din Petroșani și Lu
peni au fost prezente la

altă zonă, la Baia Mare. Lâ 
reușita desfășurării întreceri
lor de la Petroșani și-au adus 
o bună contribuție Grupul 
școlar minier din localitate, in 
calitate de gazdă și organiza
tor, și brigăzile de arbitri pe- 
troșăncni formate din : Ion
C'rețu, Alexandru Mileti, Anton 
Polii, Tiberiu Bonea. Ion Mi- 
hajoea, Pavel Revitea. De la 
zona Petroșani s-a calificat 
pentru etapa finală, pe minis

ter, echipa Școlii profesionale 
di-n Filipeștii de Pădure.

La Baia Mare au participat 
la întreceri, pe lingă cele do
uă echipe din Valea Jiului, și 
echipele școlilor profesionale 
din Anina .și Motru. llandba- 
liștii de la Școala profesională 
Petroșani, însoțiți de prof. 
Lia Barabaș, au avut o 
comportare foarte bună, ciș- 
tigind toate meciurile susți
nute, unele chiar la scoruri

apreciabile. După ce în prima 
zi, i-au învins cu 13—3 pe co
legii lor de la Motru, in urmă
toarele, pelro.șănenii au ciști- 
gat cu 28—7 intilnirea cu ani- 
nenii și cu 34—18 cea cu hand- 
balișlii de la Lupeni. Clasa
mentul : 1. Școala profesională 
Petroșani ; 2. Școala profesio
nală Motru ; 3. Școala profesio
nală Lupeni; 4. Școala profesio

nală Anina. Profesoara Lia Ba
rabaș s-a declarat mulțumită do 
comportarea elevilor pelroșă- 
neni, evidențiind dintre ei in 
mod deosebit pe : Iuliu Lupul 
(golgeterul turneului — 32 go- 
tluri). Ion Vesa, Ion Marcu, 
Arpad Șipoș, Ion Șirian, Iuliu 
Orosz.

Staicu BÂLOI

accidentării în meciul cu Româ
nia (1 — 1), Haller a suferit o 
luxație a umărului cu compli
cații. Medicii i-au prescris un 
tratament de 4 săptămini. Dacă 
după acest timp, Haller nu se 
va vindeca complet, el urmc'ază 
să sufere o intervenție chirur
gicală.

• Tenismenii români llie 
Năstase și Ion Țiriac au cișiigat 
proba de dublu din cadrul tur
neului internațional desiășurut 
la Palermo. Ei au învins in fi
nală cu scorul de 17—15, 11— 9 
pe englezii Lloyd, Clifton. Pro
ba dc simplu masculin a reve
nii maghiarului Istvan Gulyas, 
care a dispus cu 6—1, 6—4, 
6—1 de llie Năstase.
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19ÎO MARELUI LENIN

VLADIMIR ILICI LENIN
și unele probleme ale statului

Cind vorbim despre atitudi
nea lui V. 1. Lenin față de stat, 
trebuie să avem in vedere nea
părat un dublu aspect: latura 
teoretică, subliniindu-se rolul 
pe care l-a avut Lenin in dez
voltarea tezelor formulate de 
Warx și Engels in problemele 
statului și. in al doilea rînd. la
tura practică a • :uvității lui 
Lcnin. ca întemeietor al primu
lui stat socialist din lume — 
statul sovietic. Refcrindu-ne la 
latura teoretică, trebuie să sub
liniem. mai întii, că Lenin s-a 
Gcupat de originea statului, de 
esența și finalitatea lui, de cri
tica necruțătoare, dar principia
lă a statului burghez și in 
același timp și de problemele 
teoretice ale stalului socialist, 
unele din ele fiind dezbătute 
anterior trecerii la organizarea 
practică a primului stat al 
muncitorilor și țăranilor, altele 
# ind discutate în contextul con
strucției revoluționare practice 
n statului sovietic, posterior 
victoriei Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, atunci 
cind teoria revoluționară a fost, 
-poale cel mai mult, confrun
tată și verificată de practica 
revoluționară.

V 1. Lcnin și-a sintetizat 
ideile și tezele sale marxiste 
asupra statului și contribuția^ 
personală pe care a adus-o în 
dezvoltarea acestor teze în con
dițiile concrete ale primului 
pătrar al secolului nostru în cî- 
ieva lucrări foarte valoroase, 
Incul de frunte ocupindu-1 ce
lebra lucrare intitulată ..Statul 
și revoluția".

In imposibilitatea practică de 
a face în cadrul articolului 
-de față și numai înșiruirea te
zelor fundamentale ale lui Le
nin în problemele statului, ne 
vom opri, pc scurt, la cîleva 
dm cele mai valoroase idei ale 
sale.

Discutind problemele general- 
tenreticc ale statului. V. T. Le
nin a accentuat faptul că sta
tul nu se confundă cu socie
tatea. că statul a apărut, ca o 
legitate obiectivă, pe o anu
mită treaptă a societății ..acolo, 
atunci și în măsura în care, 
unde, cind și în măsura în care 
contradicțiile de clasă nu pot 
fi obiectiv împăcate*, ca instru
ment al clasei care domină din 
punct de vedere economic. al 
dominației politice, statul fiind 
tocmai instrumentul (aparatul), 
cu ajutorul căruia clasa domi
nantă înfăptuiește conducerea 
politică a societății, dictatura 
sa de clasă. Tn acest.sens, Le
nin definea statul ca ..un or- 

. gan de dominație al unei( clase 
1 .anumite*. ..un organ de domi

nație de clasău. ,o mașină pen
tru menținerea dominației unei 
rlase asupra alteia*, subliniind 
astfel esența statului, finalita
tea lui Aceste afirmații Lenin 
]e-a făcut referindu-se. in prin
cipal. la statul bazat pe clase 
antagoniste.

Ocuoîndu-se de revoluția so
cialistă. Lenin a subliniat că 
aceasta înseamnă trecerea pu- 
torii de stat din mîinile bur
ghezie. in cele ale proletaria
tului sj a. accentuat ca o lege 
generală, universal valabilă a 
revoluției socialiste, diversitatea 
de forme, de metode și dp căi 
prin care se poate realiza a- 
ceastă trecere a puterii de stat 
în mîinile oroletariatului. po
trivit condițiilor concrete în ca
ro se desfășoară revoluția so
cialistă. El scria in acest sens : 
Toate națiunile vor ajunge la 

socialism, aceasta e inevitabil, 
dar toate vor ajunge nu chiar 
în același fel. fiecare va aduce 
un specific într-o formă sau 
alta a democrației. într-o va
rietate sau alta a dictaturii pro
letariatului. intr-un ritm sau

Corespondențe 
din Uricani

La colectare 
de fier vechi

Strop cu strop iac al mă
rilor potop! Așa și cu fie
rul vechi. Adunat bucățică 
cu bucățică de tineri s-a a- 
juns la 36 tone. Predindu-1 
I.C.M.-ului, Comitetul orășe
nesc Uricani al U.T.C. a în
casat 20 la sută din valoa
re ceea ce echivalează cu 
5 400 lei. Din acești bani se 
vor organiza excursii pentru 
tinerii fruntași in muncă și 
activitatea obștească, se va 
cumpăra echipament sportiv.

Competiții sportive 
de masă

O dată cu sosirea primă
verii, pentru tinerii de la 
E. M. Uricani s-au -organizat 
competiții sportive de masă 
in aer liber. Printre acestea 
de o largă popularitate se 
bucură întrecerile de fotbal 
dintre selecționatele zonelor 
și sectoarelor din competiția 
dotată cu „Cupa 1 Mai*. Me
ciurile au loc sistem tur-re- 
tur. Care selecționată va cu
ceri cupa rămîne de văzut. 
Drept stimulent pentru în
vingători — o excursie la 
cabana Cimpu lui Neag.

Cont. univ. Dumitru V. FIROIU, 
Doctor in drept

altul al transformărilor socia
liste ale diferitelor laturi ale 
vieții sociale. Nimic nu este 
mai jalnic din punct de vedere 
teoretic și mai ridicol din punct 
de vedere practic, decît ca. in 
numele materialismului istoric, 
să-ți zugrăvești in această pri
vință viitorul intr-o singură 
culoare cenușie: aceasta ar fi 
o mîzgălitură ieftină și nimic 
altceva". Intr-o sinteză, după 
ce a descoperit forma sovietică 
a dictaturii proletariatului, do
vedind o profundă înțelegere 
a realității istorice și nepier- 
zind din vedere posibilitatea 
formelor multiple ale dictaturii 
proletariatului. Lcnin formula 
astfel ideea expusă în citatul 
de mai sus: ..Trecerea de la 
capitalism la comunism nu poa
te să nu dea. firește, o abun
dență și o diversitate enormă 
de forme politice*.

Referindu-se la cucerirea pu
terii politice de către proleta
riat. fără a subestima calea 
insurecției armate. Lenin a ac
centuat că pentru clasa munci
toare este preferabil, ca această 
cucerire să se facă pe cale 
pașnică iar atunci cînd a fost 
pus in fața realizării practice 
a preluării puterii politice de 
către proletariatul rus revolu
ționar. în celebrele sale ..Teze 
din aprilie* . (1917) a formulat 
lozinca ..Toată puterea în mîi
nile sovietelor1*, ceea ce a în
semnat. în condițiile de atunci, 
luarea puterii de către clasa 
muncitoare și înfăptuirea re
voluției socialiste pe cale paș
nică. prin cucerirea majorității 
în soviete. Lozinca cuceririi 
pașnice a puterii a trebuit 
schimbată atunci cînd reacțiu- 
nea a trecut la utilizarea vio
lenței împotriva poporului re
voluționar și este meritul lui 
Lenin și al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice că a știut 
să aplice tactica cea mai po
trivită în condițiile din a doua 
jumătate a anului 1917. pentru 
conducerea proletariatului rus 
la victorie.

După victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. V. T. 
Lenin. în calitatea sa de con
ducător al proletariatului victo
rios în Rusia și al primului stat 
al oamenilor muncii, a fost 
preocupat profund de organi
zarea noii puteri și de funda
mentarea teoretică a măsurilor 
ce se luau în această direcție. 
Lenin s-a preocupat de organi
zarea Statului Sovietic ca stat 
al dictaturii proletariatului îm
potriva și asupra exploatatori
lor. ca o formă deosebită a 
alianței de clasă ..între prole
tariat, ca avangardă a celor ce 
muncesc, și numeroase pături 
neproletare ale celor ce mun
cesc.... alianță îndreptată îm
potriva capitalului, alianță în 
scopul doborîrii depline a ca
pitalului. în scopul înnăbusirii 
depline a burgheziei și a încer
cărilor ci de restaurare, alian
ță în scopul înfăptuirii și con
solidării definitive a socialis
mului*. ca instrument de con
struire a socialismului. Lenin a 
subliniat de nenumărate ori 
că : .Dictatura proletariatului 
nu înseamnă numai violență 
exercitată împotriva exploatato
rilor și nici nu înseamnă în 
primul rînd violență. Baza eco
nomică a acestei violențe revo
luționare. garanția viabilității 
si a succesului ci o constituie 
faptul că proletariatul repre
zintă șf înfăptuiește. în com
parație cu capitalismul, un tip

Cu „justificări" 
abatajul nu poate 

da cărbune
Brigada condusă de minerul 

Dumitru Oprea lucrează in a- 
batajul cameră 6/9 C. din blo
cul V/3. zona I de la mina U- 
ricani. Incepind cu data de 20 
martie a.c. acest colectiv s-a 
aflat in situația de a executa 
neapărat reprofilarea unui pre- 
ubataj de 25 metri, intrat in 
presiune, in limitele ciinpului 
de exploatare respectiv. Fron
tul brigăzii, care asigură zilnic 
in jurul a 120 tone, a trebuit să 
fie oprit. Toată problema care 
se punea cu acuitate în acele 
clipe consta în urgentarea lu
crărilor de rearmare, în recu
perarea cit mai grabnică a în
semnatei capacități do produc
ție. In mod normal, efectuarea 
lucrului in cauză necesita o 
perioadă de cel mult 8 zile, 
deci incepind cu 1 aprilie, fron
tul s-ar fi cuvenit să reintre 
in funcțiune. Dar iată că nici 
in 8 aprilie reprofilarea preaba- 
tajului cu pricina nu era gata, 
diminuindu-se realizările zonei 
cu peste 1 000 tone (restanța dc 
producție la zi : 847 tone !). 
Cum a motivat șeful de brigadă 
nepermisa intirzicre? Că ordi
nele primite din partea condu
cerii zonei, prin maiștri. au 

superior de organizare socială 
a muncii. Aceasta este esenția
lul. In aceasta rezidă izvorul 
puterii și garanția victoriei de
pline, inevitabile, a comunis
mului".

Acestor idealuri le-a consa
crat Lcnin viața și munca sa 
de organizare a primului stat 
al oamenilor muncii, pornind 
de la ideea că esența puterii 
sovietice constă tocmai în fap
tul că organizațiile cele mai 
largi și revoluționare ale cla
selor asuprite și exploatate de 
către capital formează baza u- 
nică și permanentă a întregii 
puteri de stat, a întregului a- 
parat de stat, că masele pe ca
re democrația burgheză le-a 
înlăturat dc la viața politică 
trebuiau dc acum atrase la par
ticiparea permanentă, neapăra
tă și holărîtoare în conduce
rea democratică a statului.

De numele lui Lenin se lea
gă organizarea sovietică a pri
mului stat din lume al oame
nilor muncii. Lenin aplicînd 
creator tezele marxiste eu pri
vire la sfărîmarea aparatului 
de stat burghez, care nu putea 
fi preluat pur și simplu de pro- 
letariatul revoluționar și folo
sit în organizarea statului său 
și sesizarea faptului că în pro
cesul revoluționar care a avut 
loc în Rusia, sovietele, apărute 
pentru prima dată în cadrul 
revoluției din 1905, se puteau 
transforma din organizații de 
luptă ale oamenilor muncii în 
organe ale puterii de stat. In 
Raportul cu privire la sarcinile 
Puterii Sovietice, ținut, la 25 
octombrie (7 noiembrie) 1917 la 
ședința Sovietului de deputați 
ai muncitorilor și soldaților din 
Petrograd. V. I. Lenin, referin- 
du-se la însemnătatea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. spunea, printre altele : ..Tn 
primul rînd. însemnătatea aces
tei revoluții . constă în faptul 
că vom avea un guvern sovie
tic. propriul nostru organ al 
puterii, fără niciun fel dc par
ticipare a burgheziei. Masele 
asuprite vor crea ele însele 
puterea de stat. Vechiul apa
rat de stat va fi sfărîmat din 
temelii și va fi creat un nou 
aparat dc conducere : organiza
țiile sovietice".

In această perioadă, de nu
mele lui V. T. Lenin sînt indi
solubil legate acte de valoare 
inestimabilă, cum au fost: De
cretul asupra păcii, prin care 
războiul imperialist a fost de
cretat și demascat ca ..cea mai 
mare crimă împotriva omeni
rii*. Decretul asupra păniîntu- 
lui, prin care s-a lichidat unul 
din principiile scumpe burghe
ziei și moșierimii. după care 
proprietatea ora declarată ..sa
cră și inviolabilă*, și cu a- 
ceasta s-a realizat și lichida
rea proprietății moșierești ex
ploatatoare. Declarația drepturi
lor popoarelor din Rusia, care 
a proclamat ca principii funda
mentale • egalitatea în drepturi, 
suveranitatea și dezvoltarea li
beră a popoarelor din Rusia, 
dreptul la autodeterminare, ur
mată. în anul 1918. de istorica 
Declarație a drepturilor po
porului muncilor și exnloatat, 
prin care Rusia a fost declara
tă Republică a Sovietelor de

fost contradictorii, că j s-ar fi 
spus la un moment dat să o- 
prească operațiile de reprofi
lare și, cu efectivul respectiv, 
să dea producție din abataj. 
Bine, să zicem că ar fi fost așa. 
De ce atunci realizările nu re
flectă acest fapt ? Activitatea 
la front a fost ca și inexistentă. 
In 15 zile lucrătoare, de la 
rearmare și din abataj, s-au dat 
doar 260 tone de cărbune, prin 
urmare nici 18 tone pe zi (! ?).. 
Cu aceste rezultate submediocre 
mai poate sta în picioare „jus
tificarea" șefului de brigadă 
Dumitru Oprea ? Nu cumva 
„cheia" nerealizărilor este insu
ficienta preocupare, delăsarea, 
slaba organizare a activității la 
locul de muncă ? Se parc că 
da, din moment ce factorii de 
conducere ai zonei — zăbo
vind la acest loc de muncă, 
preț de două schimburi conse
cutive în zilele de 1 și 8 apri
lie — au constatat că se poate 
produce cu mult mai mult 
decît a pretins șeful de brigadă 
că se poate. Este foarte ade
vărat că nioi maiștrii mineri 
(ne referim în special la Ion 
Boțoi) nu au insistat îndeajuns 
în urmărirea efectelor activi

deputați ai muncitorilor, solda
ților și țăranilor, slabilindu-se 
sarcinile fundamentale ale noii 
puteri, confirmîndu-se, în a- 
celași timp și principiile noi 
de politică externă promovate 
de guvernul sovietic. De nu
mele lui Lcnin se leagă elabo
rarea primelor Constituții ale 
Rusiei Sovietice, și în special 
cea din 1918. precum și reali
zarea în 1922 a Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
organizarea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor, pe 
principii ca cel al centralismu
lui democratic, „un centralism 
înțeles în sens cu adevărat de
mocratic', care, după sublinie
rea lui Lenin, presupune ..po
sibilitatea — creată pentru pri
ma oară în istoric — a unei 
dezvoltări depline și nestînje- 
nite nu numai a particularită
ților locale, ci și a inițiativei 
lecale. posibilitatea unei diver
sități de căi, metode și mij
loace de înaintare spre țelul 
comun*, al legalității socialiste, 
caro, după aprecierile juste ale 
lui Lenin, trebuia să fie una 
pentru întreaga țară, a demo
cratismului autentic.

O
Repetind mereu, cu semnifi

cație de adevăr științific, că 
„marxismul nu este o dogmă, 
ci o călăuză în acțiune”. V. I. 
Lenin sublinia că „a nu acorda 
atenție condițiilor care s-au 
schimbat, a susține vechile so
luții ale marxismului înseamnă 
a fi credincios literei și nu spi
ritului teoriei. înseamnă a re
peta din marxism vechile con
cluzii fără a ști să folosești în 
analiza noii situații politice 
metodele marxiste de cerce
tare".

In întreaga sa activitate, du
pă actul istoric al insurecției 
victorioase de la 23 August 
1944. Partidul Comunist Român 
a dat dovadă de fidelitate față 
de marxism-leninism, de ini
țiativă și răspundere în apli
carea creatoare a adevărurilor 
general valabile ale marxism- 
leninismului la condițiile con
crete ale țării noastre. Aplica
rea creatoare a învățăturii le
niniste despre stat a constituit 
una din premisele făuririi Ro
mâniei moderne, care au asi
gurat succesul luptei poporului 
nostru pentru socialism și bu
năstare. După cucerirea depli
nă a puterii politice în stat de 
către clasa muncitoare și aliații 
săi. ..au fost naționalizate prin
cipalele mijloace de producție, 
s-a trecut la dezvoltarea olani- 
ficată a economiei, s-a înfăptuit- 
cooperativizarea agriculturii a 
fost lichidată pentru totdeauna 
exploatarea omului de către 
om, s-au generalizat relațiile so
cialiste de producție în întrea
ga economie națională. In acești 
ani poporul român a străbătut 
o întreagă perioadă istorică, a 
obținut realizări de seamă în 
dezvoltarea bazei materiale a 
societății. în ridicarea econo
mică și socială a țării", subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, în cuvîntarea 
la Adunarea festivă cu prile
jul celei de-a 25-a aniversări 
a instaurării guvernului demo
cratic de la 6 martie 1945.

'Poporul nostru se află în 
fața unor perspective mărețe. 
Cu hărnicia, priceperea și ta
lentul ce caracterizează națiu
nea română, sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Comunist 
Român, viitorul nu poate să ne 
aducă decît noi și noi succese 
în construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

MARȚI 14 APRILIE
18,00 Deschiderea emisiunii —

Lumea copiilor. Univer
sal șotron — Enciclope
die pentru copii (litera H). 

18,30 Anchetă economică. 
19,00 Telejurnalul de seară. 
19,25 La volan — emisiune 

pentru conducătorii auto. 
19,40 Atomul, această necunos

cută. Traiectorii in corpul 
omenesc.

tății brigăzii. Totuși, un con
ducător de formație este in
vestit cu responsabilități pre
cise in acest sens, răspunde di
rect de rezultatele muncii oa
menilor din subordine, atribute 
care nu s-au prea vădit la mf- 
ncrul Dumitru Oprea. Nu tre
buie să omitem că dînsul, în 
intervalul de timp analizat, a 
beneficiat din plin de avantaje
le noului sistem de salarizare, 
primind sporul cuvenit pentru 
funcția ocupată (dar... neono
rată). Ar trebui mai bine în
țeles că un șef dc formație de
ține „pîrghia* hotăritoare și 
in privința cîștigului fiecărui 
membru al colectivului său. 
Acesta — îndeosebi cînd apar 
greutăți — se impune să-și ar
gumenteze rolul deosebit in 
formație, să-și facă simțită pre
zența activă și mobilizatoare 
în sinul brigăzii, îndrumind-o, 
sprijinind-o către obținerea 
unor realizări care să sa
tisfacă exigențele de azi. 
Și șeful de brigadă Du
mitru Oprea, și șefii de schimb 
Mihai Barloc, loan Axenia și 
Petru Zăvălaș — cu contribuție 
personală de joasă „tempera
tură* — este necesar să medi
teze cu toată seriozitatea la 
cele relatate In aceste rînduri, 
să nu uite — nici măcar... tempo
rar — sarcinile de răspundere 
ce le revin in cadrul colecti
vului, mai ales că la locul de 
muncă unde dinșii lucrează se 
poate produce cărbune mult, 
de calitate și se poate realiza 
un cîștig frumos din partea 
fiecărui component al brigă
zii.

T. M.

VALEA JIULUI, 
gazdă a primului festival zonal 

al fanfarelor de amatori
Sub patronajul Comitetului 

I dc Stat pentru Cultură și
I Arlă in colaborare cu Con-
I siliul Central al U.G.S.R.,

Comitetul Central al U.T.C., 
Uniunea Națională a Coope- 

I rallvclor Agricole (le Produc
ție, Ministerul Invățămintu- 

| lui și Uniunea Compozitori
lor, in perioada mai — oc- 

, lombrie a.c., se va desfășura,
in centrele: Rimnlcu Vilcea, 
Piatra Neam/, Valea Jiului, 
Gulați, Salu Mare și Alba lu- 
lia, primul Festival zonal al 

I Imitatelor d_e_ amatori de la 
j orașe și sale. Urmărind dez

voltarea continuă a activității 
fanfarelor de amatori, reîn
noirea unor bogate tradiții le- 

! gate de existența acestora, înfi
ințarea de noi formalii orches
trale de laniard, revizuirea și 
Îmbogățirea repertoriului cu 
lucrări e/c\ ale de recunos
cută valoare, din creația mu- 

I zicală românească și univer
sală, clasică și contemporană, 
lestivalul fanfarelor se va bu
cura de participarea a nume
roase formalii ale genului 

I din cadrul caselor și palatelor 
de cultură municipale sau o- 
râșenești, din întreprinderi, 
cluburi, case de cultură ale 
sindicatelor și cămine cultu
rale.

Ca urmare a unor cerințe 
iui rareori exprimate In pre
să, de a se valorilica diferi
tele componente artistice ale 
bienalului Concurs al artiști
lor amatori de la orașe șl sa
te. iată că se instituie, in 
acest an, pe plan central, un 
festival zonal al Ianlarelor, 

<_________

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Comisarul X și pante
rele-albastre (16—19 aprilie) : 
Republica : Reconstituirea (16 
—Iff aprilie) : LONEA — 7 
Noiembrie : Judecata (16—18 
aprilie); Minerul : Taina Icu
lui (16—19 aprilie) ; ANINOA
SA : Indrăgostiții din Marona 
(lli—17 aprilie) ; VULCAN : 
Bătălie pentru Roma, seriile 
I și II (16—19 aprilie) ; LU- 
PENI — Cultural : Urmărirea 
(15—19 aprilie); URICANI : 
Judoka, agent secret (17—18 
aprilie). 

20,05 Reflector.
20,15 Oameni și locuri istorice 

— Moscova și Leningrad.
20,45 Film artistic „Un pahar 

cu bere" — o producție 
a studiourilor maghiare.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Teleglob — Guineea.
22,35 Muzicorama Tv. — revista 

actualităților muzicale.
23,00 închiderea emisiunii.

Mica publicitate
VÎND Wartburg tip 312, negru-alb cu radio. Vulcan, Re

publicii 71 B, bl. F 3 ap. 13.

MINERI!

conccrl-speclacol cu motiva
ție sporită pc plan Informativ 
și formativ față de spectaco
lele obișnuite, dc toată ziua.

Valea Jiului, Pelroșaniul 
adică, mai precis marca sală 
a Casei de cultură a sindica
lelor, va găzdui, deci, o acțiu
ne cullural-arl isllcă dc pro
pagandă estetică cu largă res
pirație. Faptul că in Valea 
Jiului formațiile dc lanlară 
minerești au o bogată tradi
ție, cu care nu multe semene 
ale genului se pol mindri, că 
aceste colective instrumentale 
au avut și încă au o largă 
audientă la publicul local, că, 
în c adrul diferițelor etape ale 
bienalelor concursuri tradițio
nale, lormaliile de lanlară 
din Valea Jiului au dus pes
te fruntariile județului solia 
arici amatoare a acestor me
leaguri, cîșligind lauri meri- 
tali la „cotele" de sus ale 
concursurilor (e de ajuns, cre
dem, să reamintim locul frun
taș ocupat la ultimul concurs 
republican, al IX-lea. dc fan
fara clubului din Petrila, di
rijată de Victor Gaier). toate 
acestea au determinai pe or
ganizatori să ofere Văii Jiu
lui, Pelroșaniului, posibil Ha
lea de o pregăti, Intr-un con
text corespunzător, una dintre 
fazele zonale ale noului fes
tival al ianlarelor.

Aceasta nu este, insă, nu
mai o recunoaștere a poten
telor și disponibilităților ar
tistice de care dispun forma
țiile de fanfară din Valea Jiu
lui, dar și un imbold la o pre
gătire superioară, la revilăli-

ABORDAREA COMPETENTA
A PROBLEMEEOR PRODUCȚIEI

♦ Urmare din pag. I 

conomică, iar apoi secretarii co
mitetului orășenesc, împreună 
cu comitetele de partid, sindi
cal, U.T.C. și comitetele de di
recție din unitățile vizate în 
hotărîre stabilesc ce au de fă
cut și căile de realizare.

In acest sens se poate exem
plifica modul cum s-a acțio
nat pentru înfăptuirea planului 
de măsuri al Comitetului jude
țean de partid din ianuarie pri
vind asigurarea îndeplinirii pla
nului și angajamentelor pc 
1970.

în baza acestui plan, comite
tul de partid de la E.M. Lupenl 
a prelucrat temeinic sarcinile 
ce reveneau minei, fapt ce a fă
cut să se concretizeze în rea- 
nalizarea angajamentelor iniția
le pentru 1970 în special în 
creșterea volumului producției, 
a productivității muncii. îmbu
nătățirea calității, creșterea vi
tezelor de avansare în abatajele 
frontale, reducerea cheltuielilor 
de producție, reducerea consu
mului de lemn și altele. De 
menționat că angajamentul îm
bunătățit pe exploatare are la 
bază angajamentele luate de 
brigăzi, raioane și zone, fapt ce 
ne dă certitudinea că ol va fi 
îndeplinit.

Cu toate aceste rezultate, 
sîntem conșlienți că în activi
tatea noastră au existat și lip
suri care au diminuat realizările 
economice, lipsuri de remedie
rea cărora va depinde în mare 
măsură îndeplinirea angajamen
telor luate de fiecare colectiv 
pînă la finele anului. La E.M. 
Lupeni, deși în cursul anului 
trecut au fost puse în func
țiune două combine, nu s-a 
obținut o creștere considera
bila a vitezelor de avansare. 
Tot atunci nerespeclarea normei 
interne de umiditate a cărbu
nelui a dus la creșterea pro
centului de apă din cărbunele 
extras, ceea ce a diminuat be
neficiile exploatării. Deficiențe 
s-au semnalat și în ceea ce 

zarea virtuților recunoscute. 
Alîl lormafia de lanlară a 
clubului pclrllean (pe care, 
in treacăl fie zis, după ter
minarea fazei linale a Con
cursului al IX-lea n-am mal 
văzul-o opărind pe vreo sce
nă a municipiului), cit și cele 
ale cluburilor sindicalelor din 
lupeni (dirijor - Alexandru 
Drâț/a /. I.onea (dirijor
Gh. Chereclieș), Aninoasa, Vul
can și Uricani (ultimele două, 
intr-o continuă „goană" : În
ființa re—desf ii nț a re—rei n fiin
țare...) vor trebui, în lunile 
care urmează să-și perfecțio
neze pe cil posibil măiestria 
artistică, să înlăture din re
pertorii bucățile muzicale de 
minimă rezistență, facilitățile, 
să se adreseze marelui re
pertoriu al muzicii și să-și în
sușească Unele din „compo
nentele" acestuia, să apară in 
cil mai multe spectacole 
criteriul sigur al verificării 
stadiului de pregătire artis
tică.

Consiliul municipal Petro
șani al U.G.S.R., Casa de 
cultură, cluburile sindica
telor sînt datoare să im
pulsioneze, in această pe
rioadă, pregătirea superioară 
a ianlarelor de amatori din 
Valea Jiului, să orienteze just 
această pregătire, cu Înțele
gere și perseverență, să asi
gure toate condițiile pentru 
cu, la această amplu manifes
tare artistică de amatori, re
prezentarea formațiilor locale 
de fanfară să fie de cea mai 
bună calitate, elocventă.

V. T.

privește lolosirea timpului de 
lucru (proporția este de 91,8 la 
sulă) datorită, în bună parte, 
celor peste 3 000 de absente 
nomolivate. In ceea ce privește 
respectarea N.T.S., la controa
lele efectuate, s-au constatat ?i 
in acest domeniu o seama de 
deficiențe. în activitatea F.F.A. 
..Viscoza* au existat neajunsuri 
în privința fluctuației forței de 
muncă. Lipsa de la lucru a u- 
nor salariați a cauzat deficien
țe mari în desfășurarea proce
sului producției. Lipsuri s-au 
semnalat la F.F.A. „Viscoza" șl 
în ceea ce privește procurarea 
la timp a pieselor de schimb, 
respectarea graficelor de între
ținere și revizie a utilajelor, 
aprovizionarea cu cele necesare 
a fabricii. Depășirea umidității 
globale a însemnat pentru co
lectivul preparaliei Lupeni o 
penalizare de peste 3,2 milioane 
lei. La această unitate au exis
tat și alte deficiențe. Am putea 
aminti variațiile la consumul de 
barilă, deficiențe în planifica
rea concediilor, creșterea numă
rului de absente nemolivate etc. 
în cadrul celorlalte unități din 
orașul nostru (Cooperativa ..De
servirea", I.G.L., I.G.C., Fabri
ca de piine) au existat de ase
menea deficiente, lipsuri pen
tru înlăturarea cărora s-au pre
văzut măsuri concrete.

Eliminarea neajunsurilor în 
activitatea economică, concomi
tent cu valorificarea experien
ței colectivelor fruntașe consti
tuie o premisă indispensabilă 
pentru realizarea sarcinilor, a 
angajamentelor mobilizatoare pe 
care și le-au asumat colectivele 
unităților noastre economice pe 
anul 1970. Aceasta reclamă a- 
bordarea mai largă, mai- com
petentă de către organele și or
ganizațiile de partid a proble
melor de producție, exercitarea 
cu maximă eficiență a dreptului 
lor de control asupra conduce
rilor tebnico-administrative, mo
bilizarea tuturor forțelor Ia 
realizarea ritmică și la to|i In
dicatorii a sarcinilor de plan.

Jhcessr ca...
plinea ca:da
In urmă cu un un, depu

tata Laura Gavriliu din 
Vulcan propunea intr-o adu
nare ca in cartierul Corc
ești să se construiască un 
cuptor pentru piine care ar 
fi de un real folos gospodi
nelor din cartier. Consiliul 
popular orășenesc Vulcan a 
studiat această propunere și 
a trecut la soluționarea ci. 
Nu peste mult timp, gospodi
nele din cartierul Coroeșli- 
Vulcan vor coace piine în 
cuptorul lor, ale cărui lu
crări de construcție se află 
în fază finală. Cuptorul era 
necesar ca... pîinea caldă.

La cules de 
„narcise"

Primăvara a intrat in drep
turi legitime. Pe Aleea Nar
ciselor din Lupeni au răsă
rit primii colți de iarbă, ti
mizi. prinți e gunoaiele de 
lot felul : liirlii. pietre, cutii 
de conserve, alte reziduuri. 
In căutarea hranei, patrupe
dele se plimbă în voie prin
tre rccipicnții răsturnați. Aici, 
izul de primăvară se îmbină 
cu izul nepăsării pentru fru
mos. Nu iese nimeni să cu
leagă... „narcisele* de pe stra
da din Lupeni ce le poartă 
numele ?

Martori 
mincinoși

Este binecunoscut rolul 
martorilor care, chemați să 
spună adevărul și numai a- 
devărul. ușurează mult mi
siunea- instanței de judecată. 
Uneori, insă, martorii fac a- 
firmații eronate, incercînd 
să-i disculpe pe unii sau pe 
alții dintre acuzați. Așa a 
procedat de curînd, în fața 
comisiei de judecată nr. 1 
de pe lingă Consiliul popu
lar orășenesc Lupeni. mar
tora Mariana Moldovan. Din 
depozițiile reclamantului loan 
Ghica a reieșit clar că pi
rita Lucreția Moldovan La 
adresat tot felul de cuvinte 
jignitoare, injurioase. Marto
ra Mariana Moldovan, prie
tenă bună a Lucreției, a a- 
părat-o pe aceasta prin de
poziții mincinoase. Membrii 
comisiei nu s-au lăsat influ
ențați și i-au aplicat Lucre- 
ției Moldovan o sentință 
dreaptă. Dar martora care a 
călcat în picioare adevărul 
nu merită nimic ? Să-i treacă 
gustul de apărare necinstită.

Salvarea 
căprioarei

Tn seara zilei de 18' mar
tie a. c., -vînătorul Petru 
Barb de la Valea de Brazi, 
a plecat la pindă de vulpi. 
S-a așezat într-un loc camu
flat. în așteptare. După cî- 
teva ore, liniștea a fost tul
burată de pași rapizi. Două 
mogildețe alergau in noapte. 
Ce erau ? Un lup înfometat 
își găsise prada — o căprioa
ră. Un foc de armă la liniă 
și fiara a fost răpusă. Că
prioara a căzut și ea. Vînă
torul a luat-o, a Bus-o acasă, 
a încălzit-o, i-a dat mîncare. 
Nu avea nimic. Doar spaima 
o... doborîse la pămînt. A 
doua zi ea a fost pusă în li- i 
bertate. Un gest frumos de 
ocrotire a acestor animale.

înecat din
imprudență

Faptul s-a petrecut în 17 
martie a. c. la Lupeni. Atila 
Șimon suferea dc epilepsie. 
Medicul i-a recomandat re
paus la pat. Dar el n-a res
pectat sfatul dat. A plecat 
să facă o plimbare pe ma
lul Jiului. L-a apucat o cri
ză și a căzut în apă. Nefiind 
nimeni prin apropiere - să-l 
salveze, valurile l-au înghi
țit, ducindu-1 departe cu ele. 
Timp de cinci zile nimeni n-a 
știut unde se află. In a oincea 
•zi, cadavrul lui a fost găsit in 
albia Jiului la Vulcan. Im
prudența, nerespeclarea reco
mandării medicului l-au cos
tat pe Atila Șimon viața.
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