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Acum cind in întreaga țară, 

toate coîectiveie de 
dau bătălia decisiva 
realizarea integrală a 
lor cincinalului, minerii secto
rului V al E. M. Petrila rapor
tează cu mindrie îndeplinirea 
planului anual de producție 
in schimbul I al zilei de azi.

Rezultatele bune obținute 
de brigăzile de pregătiri, res
pectiv 290 ml peste plan in 
primele 11 luni, au creat pre
misele deschiderii de noi fron
turi de abataj, ceea ce a per
mis îmbunătățirea sarcinii de 
plan inițiale (156 100 tone) cu 
36 100 ione, sarcină care a 
fost realizată cu 22 de zile îna
inte de sfirșitul anului. Sporul 
de producție s-a realizat in 
mare parte pe seama unei 
productivități a muncii care a 
depășit nivelul planificat cu 
214 kg cărbune/post. La acest 
succes se adaugă realizarea 
unei economii la prețul de cost 
de 7,56 lei'tonă. Cheia succe
selor dobindite a fost organi
zarea corespunzătoare a locu
rilor de muncă și crearea con
dițiilor ca brigăzile să-și des
fășoare activitatea continuu. 
Viteza de avansare la straiele 
subțiri, planificată la 30 ml, a 
atins in luna noiembrie 80 ml 
pe stratul 6 A. Condițiile ere
cte au făcut ca in fiecare lu
nă sectorul să obțină depășiri 
la planul de producție între 
380 și 2 600 tone. La aceste 
realizări și-au adus contribuția 
din plin brigăzile conduse de 
minerii de la cărbune Costi- 
că Mitrea, Mihai Țigăieru. Mi
hai Iszlay, Titu Vlad și Ludo
vic Fiilop, iar de la pregătiri 
briqăzile lui Constantin Beicea. 
Iosif Moldovan si Nicu Vasila- 
che. Din rindurile personalului 
tehnic se remarcă contribuția 
deosebită a maiștrilor mineri 
princioali Peter Moise și Nor- 
b°-' Kleibel orecurn și al mai
ștrilor Ernest Kozma, Silvestru 
Olteanu. Ion RnHni. inn Do- 
brotescu.

De asemenea, au avut me
rite deosebite, prin buna în
treținere a utilajelor, meseria
șii Sever lonas. Petru Gălă- 
țan, Nicolaie Croitorii, Anton 
Domnita si alții in frunte cu 
prim maistrul mecanic de sec- 
tor Gheorghe Domnisoru.

Colectivul nostru este hotărît 
ca si in 1971 - primul an al 
viitorului cincinal — să-și mo
bilizeze in așa măsură for
țele incit să-și îndeplinească 
in mod exemplar sarcinile de 
plan.

Ing. Cornel BOSA, 
șeful sectorului V, 

E. M. Petrila

muncă 
pentru 

sarcini-

Atrași de impetuoasa dezvol
tare economică a municipiului 
nostru care necesită tot mai 
multe brațe de muncă, mii de 
tineri din toate colțurile țării 
vin în Valea Jiului cu dorința 
de a-.și găsi un rost în viață, 
de a se califica într-o meserie 
pentru ca, stabilindu-se aici, să 
contribuie cu toată capacitatea 
lor la eforturile generale de 
edificare a mărețelor obiective 
ale socialismului. Unitățile eco
nomice beneficiare interesate 
într-o continuă împrospătare a 
efectivelor lor, fac eforturi fi
nanciare și organizatorice pen
tru crearea de condiții cores
punzătoare de muncă și viață 
noilor angajați și pentru sta
bilirea lor în Valea Jiului, 
Există o preocupare susținută 
pentru creșterea și perfecțio
narea cadrelor necesare în toa
te domeniile de activitate. In 
scopul asigurării acestor con
diții — alături de numeroasele 
blocuri de locuințe — s-au con
struit în localitățile municipiu
lui zeci de cămine muncito
rești care găzduiesc cîteva mii * 
de .tineri noi angajați. Numai 
pentru unitățile C.C.P. s-au con
struit 10 cămine în care sînt 
cazați peste 2 000 de mineri, 
lăcătuși, vagonetari ș. a. In 
cursul acestui an a fost dat 
în folosință un nou cămin cu 
o capacitate de 300 de locuri, 
în orașul Vulcan. Alte două, 
cu aceeași capacitate, au fost 
predate beneficiarilor din Pe
troșani.

In ultimele două luni, Ia că
minele muncitorești din Lonea, 
Petrila, Vulcan, Lupeni, Ani
noasa s-au efectuat lucrări de 
reparații curente și zugrăveli, 
completarea instalațiilor sani
tare și de iluminat; intr-un cu- 
vînt s-au efectuat pregătirile 
pentru intrarea în anotimpul 
de iarnă în cele mai bune con- 
ditiuni.

Datorită acestor măsuri, ti
nerii sînt mulțumiți de con
dițiile pe care le oferă cămi
nul. „Nu avem nici un motiv 
să ne plingem, condițiile sînt 
bune'1 — ne declară Gheorghe 
Axinte și Gheorghe Diaconu de 
la sectorul V al minei Lonea. 
„Cazarea este corespunzătoare" 
— afirmă și Vasile Eftimie dc 
la sectorul XI și Tudor Cos- 
tachc de la sectorul II al E. M. 
Petrila. „Sîntem mulțumiți de 
cămin, ne simțim bine aici ' — 
ne mărturisește Carol Demeter

Raid- 
anchetă

de la sectorul IV E. M. Lonea 
și Ludovic Tudor de la secto
rul V al E. M. Petrila. In
tr-adevăr, camerele în care 
locuiesc acești tineri sînt bine 
puse la punct, ordinea și cu
rățenia domnește aici.

©

AMPLIFICARE
ACTIVITĂȚII

DE IINERtT
Peste cîleva zile, reprezen

tanții uleciștilor din Valea Jiu
lui vor analiza, în conferința 
municipală, activitatea desfășu
rată de organele și organizații
le U.T.C. pentru educarea ti
nerei generații, pentru mobi
lizarea tinerilor la realizarea 
sarciniloi economice, vor ela
bora măsuri pentru îmbunătă
țirea continuă a activității de 
viilor. Obiectivele fundamenta
le menite să jaloneze munca 
de viitor a organelor și orga
nizațiilor U.T.C. vor fi cuprin
se în programul de activitate 
pe care-1 va elabora conferin
ța pentru următorii doi ani.

Spre a informa delegații la 
conferință asupra conținutului 
acestuia și a facilii a îmbogă
țirea lui în cursul dezbateri
lor din conferință, prezentăm.

în sinteză, principalele preve
deri din proiectul programului 
de activitate.

Obiectivul fundamental, pre
văzut în proiectul de program, 
îl constituie în continuare spo
rirea preocupării organelor și 
organizațiilor U.T.C. pentru 
mobilizarea tineretului la în
făptuirea mărețelor sarcini tra
sate de cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R., pentru dezvoltarea 
la tineri a noii atitudini față 
de muncă, a entuziasmului, hăr
niciei și spiritului novator in 
producție.

In acest scop,
U.T.C. vor populari, 
dul tinerilor sarcinii! 
ce ale colectivelor ș

organizațiile 
a în rîn- 

economi- 
formații-

(Continuare în pag. a 3-a)

Am studiat cu multă atenție 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a guvernului din 25 noiembrie 
1970, expunere în care sînt în
fățișate clar perspectivele de 
dezvoltare a economiei naționale 
in viitorul cincinal, sarcinile ce 
revin ministerelor și organizații
lor economice pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse in plan. 
Se poate vedea limpede că mă
surile conturate în recenta 
punere constituie jaloane 
țiale, bine cumpănite, 
lansarea rodnică in noul 
cincinal — etapă importantă pe 
calea progresului și prosperității 
poporului. Aprob cu căldură vi
ziunea profund realistă asupra 
viitorului României socialiste, 
care reiese din cuvîntul conducă
torului iubit, și-mi exprim con
vingerea că toate colectivele 
Voii Jiului, minerii noștri, alături 
de întregul popor, nu-și 
cupeți eforturile să 
toate obiectivele viitoare, 
îndeplinească întocmai 
program de ridicare 
culmile civilizației și

Din multitudinea 
ce se înfățișează în 
portant document se 
ca un imperativ major, 
tatea ca in " 
nomică să 
de înaltă combativitate față 
neajunsuri, de întărire a 
tului de răspundere și știi 
a inițiativei. Există aspectul, 
rar intilnit, 
care se dau de către 
tutelare pentru aplicarea 
legi sint cu mult mai or 
moi complexe decit legislația în
săși... Din această couză, con
ducerea unității economice este 
adusa in situația destul de deli
cată ca, pentru a da decizii in
tr-o problemă oarecare regle
mentată de legislație, să consul
te serviciul de specialitate și 
oficiul juridic care, la rindul lor, 
nu o dată sint Duse

ex- 
esen- 

penlru 
plan

tate în ceea ce privește interpre
tarea legii respective. Un argu
ment concludent, in sensul amin
tit, îl reprezintă aplicarea noului 
sistem de salarizare (H.C.M. 
914/1968), in care instrucțiunile 
de aplicare sînt cu mult mai 
complicate decit legislația de 
bază. Greutăți produce și faptul 
că, în permanență, apar noi și 
noi reglementări, precizări, com
pletări. Ori, situația aceasta face 
ca, de multe ori, decizia luată 
de conducerea unității să țină 
seoma, în primul rind, de instruc
țiunile de aplicare a anumitor 
legi, care s-ar putea să nu coin
cidă, in toate cazurile, cu intere
sul unității sau al salariaților. In 

se creează și o psi- 
nesănătoasă în sensul 

istă întotdeauna un semn
de întrebare dacă intr-o decizie 
luată s-o respectat sau nu le
gea. Și, moi e ceva : se dă posi
bilitatea organelor de control din 
afara unității - care se speciali
zează pe anumite probleme — să 
găsească anumite nereguli. de 
cele mai multe ori formale și 
nu de fond, în loc să-și axeze 
activitatea pe sprijinirea unită
ții in buno gospodărire a fondu
rilor materiale și bănești, în rea-

lizarea indicatorilor economico- 
financiori prevăzuți în plan, în 
creșterea eficienței economice 
etc.

Pentru ca activitatea in cadrul 
unităților economice să decurgă 
corespunzător sarcinilor spo :te 
care se pun in fața conducerilor 
unităților economice in vederea 
realizării și depășirii indicatori
lor economico-financiari prevă
zuți in viitorul plan cincinal, pen
tru a crea condiții favorabile 
inițiativei colectivului de sajari- 
ați și conducerilor de unități, este 
necesar să se acorde mai mul
tă competență și încredere orga
nelor de conducere colectivă, in 
folosirea mijloacelor materiale 
și bănești puse la dispoziție ‘n 
scopul realizării și depășirii indi
catorilor de plan. Răspunderea 
conducerii unității să fie legată 
în principal de realizarea indica
torilor economico-financiari, pre
văzuți in plan, iar prin aplica
rea legislației care reglementea
ză activitatea economică să se 
permită o mai largă elasticitate 
în desfășurarea acesteia.

vor pre- 
realizeze 

să 
vaslui 

a țării pe 
bunăstării, 

problemelor 
acest im- 
despriride, 

necesî- 
fiecare unitate eco- 

se creeze un climat 
de 

spiri- 
imulare 

nu 
cind instrucțiunile 

foirile 
i unor 
împle și

îne Faptul divers
lume

ne. La căminul exploatării mi
niere Lonea, cu toate că există 
în dotare vestiare pentru hai
ne, cheile n-au fost predate 
tinerilor locatari. ,.De două luni 
trebuie să ținem hainele pe 
pat — ne spune Gheorghe An
drei de la sectorul III — fi
indcă în camere nu avem cu
iere. Alți tineri, cum sînt Mi
hai Cenușă și Toader Ciobotaru 
de la sectorul IV, se plîng că 
nu au apă caldă la cămin pen
tru a se putea spăla, în timp 
ce șeful serviciului administra
tiv. Gheorghe Duck, și admi
nistratoarea căminului. Susana 
Blaga, sînt de părere că nu e 
nevoie de apă caldă pentru că 
există baie la mină. Necazuri 
au tinerii și din cauză sobe-

încheierea dezbate
rilor din Comitetul 
pentru problemele 
politice și de securi
tate al O.N.U. asu
pra dezarmării

Iosif B1RSAN, 
director financiar-contabil 

C.C.P.

B □ S C B S B B B ■ 9 B & B E3 S| ■ B ■ B B S B 3 B ■ ■ B ■ B H ■ B

Măsuri pentru 
intensificarea activității

Mai sînt și neajunsuri

Cornel IIOGMAN

la ora 16, în sala 
cultură are loc șe- 
analiză a activilă- 

din

Guvernul francez se

Pregătirea
drumurilor
pentru iarnă

Cu toate măsurile luate în ul
timul timp pentru îmbunătă
țirea condițiilor de locuit, se 
mai întîlnesc anumite deficien
țe care influețează în mod ne
gativ traiul tinerilor în cămi-

Astăzi, 
Casei de 
dința de 
ții cadrelor didactice 
Petroșani, Petrila și Aninoa- 
sa, în cadrul căreia se ex
pune tema : „Sarcinile edu
catorului în domeniul educă
rii multilaterale a elevului 
și mijloacele științifice de 
cunoaștere a acestuia".

O analiză similară are 
loc și la Lupeni,. pentru ca
drele didactice din 
municipiului.

In cadrul pregătirilor pen
tru iarnă, lotul de drumuri 
Petroșani, a luat o serie de 
măsuri pentru asigurarea 
transportului în bune condi- 
țiuni pe drumurile din Valea 
Jiului.

Astfel, în luna noiembrie, 
pe drumul care duce la ca
bana Rusu au fost transpor
tate și depozitate 330 tone 
piatră concasată ca material 
de întreținere și 55 tone de 
savura ca material antidera
pant. Tot în această perioa
dă pe șoseaua Aninoasa 
s-au depozitat 22 tone 
savura și s-a construit 
zid de sprijin pentru sigu
ranța circulației.

In prezent se execută lu
crări de întreținere și con
solidare a drumului de 
Dealul Babii.

s-a

opune revizuirii
Cartei O.N.U.

Noi incidente
Amman

Se pregătesc noi abataje
In limitele blocului II. 

E. M. Dîlja, urmează să fie 
dale în funcțiune, în curînd, 
noi capacități de producție. 
In conformitate cu progra
mul de lucru, abatajele ca
meră nr. 7 și 8 vor pro
duce „în plin11 de la 1 ianua
rie 1971. In cadrul comple-

xului de lucrări care pregă
tesc viitoarele fronturi își 
desfășoară o rodnică activi
tate brigăzile conduse de des
toinicii brigadieri Iosif Mol
nar, Petru Molocea și Mihai 
Gașpar, obținînd zi de zi sub
stanțiale depășiri ale sarci- 

încredințate.

î\ iNTtMPlNAKEA 
COWEttlftțEI 

MUNICIPALE U.T.C.

de colectare a deșeurilor
de hîrtie si textile

Miniștri a sta- 
timp unele mă-

Consiliul de 
bilit în ultimul 
suri pentru îmbunătățirea acti
vității de colectare a deșeuri
lor de hîrtie, textile și a o- 
biectelor textile scoase din uz.

Din studiile întocmite, rezultă 
că prin aplicarea acestor mă
suri se pot obține importante 
avantaje pe linia economisirii 
unor materii prime valoroase 
ca: lemn, bumbac, lină etc., 
în ramurile industriale 
utilizează.

Hotărîrile Consiliului 
niștri prevăd sarcini 
toate ministerele, celelalte or
gane centrale, instituții, între
prinderi, consilii populare etc. 
de a preda deșeurile de hîrtie, 
textile și obiecte textile scoa
se din 
dă, de

care le

de Mi- 
pcnlrtt

uz. Se recoman- 
asemenea, organi

zațiilor obștești să aplice, în 
mod corespunzător, aceste mă
suri și să sprijine acțiunea dc 
colectare a deșeurilor dc tex
tile și hîrtie.

In scopul asigurării prelucră
rii deșeurilor se prevede dota-

rea unităților industriale cu u- 
tilaje necesare.

Pentru buna desfășurare a 
acțiunii de colectare a deșeuri
lor amintite sînt prevăzute o 
serie de măsuri organizatorice. 
De asemenea, au fost majorate 
prețurile de achiziție ale aces
tor produse și s-au stabilit alte 
măsuri stimulatorii. Unitățile 
vor putea acorda recompense, 
dintr-un fond special constituit 
din valoarea încasată, persona
lului care participă efectiv și 
se evidențiază în recuperarea, 
sortarea, depozitarea și preda
rea deșeurilor de hîrtie și tex
tile. Contravaloarea cantități
lor de deșeuri de hîrtie, pre
date de către școlile genera'?, 
se va acorda acestora. Pentru 
stimularea colectării de la popu
lație a deșeurilor de textile se 
vor asigura obiecte de uz gos
podăresc, articole de sport și 
jucării, precum și rechizite 
școlare care să fie oferite în 
schimb.

(Agerpres)

RELAȚIILE
ROMÂNO-MAROCANE

pe calea unei evoluții
pozitive® In vederea pregătirii confe

rinței municipale a U.T.C. la 
sediul comitetului a avut Ioc 
o întîlnire a celor 350 de dele
gați la conferință. Delegaților 
li s-a adus la cunoștință pro
gramul și ordinea de zi a con
ferinței. S-a făcut, de aseme
nea, o repetiție pentru 
area unor

tului, al formării de cadre și 
al sănătății publice.

Pe agenda apropiatei întâl
niri româno-marocane la 
nivel înalt sînt cuprinse, cum 
cile și firesc, și probleme ma
jore ale vieții internaționale. 
Este cunoscut că atît România 
cit și Marocul s-au pronunțai 
și se pronunță pentru menți
nerea păcii, pentru instaurarea 
unui climat de securitate și 
cooperare în lume, pentru a- 

rea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotă
rî în mod liber propria-i cale 
dc dezvoltare, pentru intensi
ficarea raporturilor dintre țări, 
in spiritul principiilor unanim 
recunoscute ale suveranității 
și independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avan
tajului reciproc. Ele condam
nă colonialismul și neocolonia- 
lismul, politica de discriminare 
rasială și apartheid.

In acest sens și pe acest te
ren, al respectului reciproc, al 
egalității și avantajului mu
tual, al conlucrării rodnice și 
pașnice, au evoluat legăturile 
dintre cele două țări, în ulti
mul sfert de secol. In acest 
răstimp, s-au stabilit relații 
diplomatice la rang de amba
sadă : s-au pus bazele schirn-

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
își începe, luni 7 decembrie, 
vizita oficială în Regatul Ma
roc, la invitația Maiestății 
Sale Hassan II. regele Maro
cului.

Privit in contextul legături
lor româno-marocane, eveni
mentul are o deosebită semni
ficație : este prima vizită ofi
ciala a unui șef de stat român 
în Maroc, ea exprimînd năzu
ința ambelor țări și popoare 
de a se cunoaște mai bine, de a 
conlucra mai strîns, in folosul 
lor, al cauzei destinderii 
cooperării internaționale.

In timpul convorbirilor con
ducătorii României și Marocu
lui vor analiza stadiul actual 
al relațiilor bilaterale și vor 
examina posibilitățile ce pot 
fi puse în valoare, prin efor
turi conjugate, pentru dezvol
tarea și consolidarea 
relații în viitor. Pe 
tivizării colaborării 
marocane, se are în 
îndeosebi, creșterea 
rilor comerciale, 
unor acțiuni de cooperare eco
nomică și tehnică, in domeniul 
lucrărilor publice, al prospec
tării și exploatării miniere, al 
agriculturii. Se preconizează, 
de asemenea, extinderea și di
versificarea contactelor pe nu
meroase alte planuri : al învăță- 
mînlului, tineretului și spor-

.;ie pentru învă- 
cîntece patriotice.

O Zilele acestea. Comitetul 
liceul din Uricani, 

a pregătit cu elevii o intere
santă seară de poezie închina
tă patriei, partidului, poporu
lui. Cu acest prilej s-au recitat 
și citit versurile unor poeți 
români clasici și moderni.

dc
un

de produse
zile

Apă suficientă și curată
pentru locuitorii Aninoasei

Conducerea I.G.C. Aninoa- 
sa a luat măsuri pentru asi
gurarea comunei cu apă su
ficientă și curată pe perioa
da iernii. Astfel, la capta
rea de apă a comunei 
fost revizuite filtrele, 
fost curățate de frunzele 
mîlul depuse în lunile 
toamnă, s-a așternut 
strat de nisip curat, 
spălat, pregătit cu 
mai mult timp. Cu

au 
au
Și 

da
un 

bine 
grijă de 

ci leva

în urmă, echipa 
Nicolae Jurcă — compusă 
din Petru Bâncilă, Glieur- 
fihe Țăranu, Alexandru 
Barbu, Ilie Corlan și Dan 
Ruta —, care a muncit cu 
pricepere și responsabilitate, 
a terminat lucrarea de revi
zie a filtrelor. In felul aces
ta, locuitorii comunei Ani- 
noasa vor avea, pe timpul 
iernii, apă suficientă și cu
rată.

I’. I).

U.T.C. de la

sortiment
conservate

Concomitent cu însiloza- 
rea unor cantități însemnate 
de produse agro-alimentare. 
C.L.F.i prin secția de seini- 
industrializare din Livezeni 
a conservat in această toam
nă 242 400 kg de varză, 
34 017 litri bulion și 16 0(10 
kg pastă de roșii. 2 730 kg 
fasole verde, 95 500 kg cas
traveți, 8 466 kg ardei grași, 
7 000 kg gogoșari in oțet,

37 000 kg gogonele, 54 600 
kg murături asortate precum 
și importante cantități de 
ardei iute, sfeclă, varză ro
șie. Un produs mult căutat, 
hreanul, a fost conservat de 
asemenea, in peste 3 OOl) bor
cane de cile 350—420 grame. 
Cantități însemnate de pro
duse conservate se află deja 
in rețeaua magazinelor 
C.L.F. și la cantine.

acestor 
linia ac- 
româno- 
vedere. 

schimbu- 
realizarea

Nicolae VAMVU
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DISCERNAMÎNT Șl ECHILIBRU VALORIC

Recento expoziție de ortă 
plastică interjudețeană des
chisă la Deva aduce la o 
confruntare fructuoasă cu pu
blicul lucrări de pictura 
sculptura oparținind 
lor filialelor Uniunii 
plastici din Craiova, Deva 
Petroșani. Ideea organizării a- 
cestei manifestări artistice este 
cu otit mai salutară cu cit 
este prima (sperăm, 
ciclu care va acoperi 
oodo moi îndelungata) 
acest gen si oferă o mai 
nă cunoaștere reciprocă 
preocupărilor creatorilor 
frumos nu numai din oroșele 
in perimetrul câiora trăiesc 
și activează, ci și o colegilor 
din alte centre cu activitate 
notabilă in domeniul creației 
plastice.

„Aderența" la public o ma
jorității exponatelor este faci
litată de foptul că o mare 
porte din expozanți s-ou folo-

șl 
membri- 
ortiștilor 

și

dintr-un 
o peri- 

de 
bu- 

a 
de

în activitatea cultural-artistică de masă

UM ACT
CULTUHAL 

DE 
PRESTIGIU

Traversăm o etapă istorică 
în care, consecință a exploziei 
informaționale ce se pet cec 
s.ib ochii noștri, omul are exi
gențe tot mai sporite, devine 
tot mai competent în discer
nerea valorii de nonvaloare 
sau pseudovaloare. Acest pro
ces — 
avîntul 
omului 
tă — îl 
niu 
cultura 
excepție : 
șî caduc este înlocuit de valoa
re. Un raid de scară prin cî- 
teva cluburi muncitorești 
Valea Jiului — 
rare înglobează o 
de activități, ’oaie 
atragă omul, să-1 
prin intermediul frumosului <i 
atractivului — este în măștii ă 
Ră prilejuiască o privire în 
intimitatea muncii cultural-ar
tistice dc m isă. Procedînd în 
mod comparativ, aflăm cu 
destulă exactitate „temperatu
ra" muncii, stadiul acestor ac
tivități care trebuie să pro
ducă vib' >1 ic în sufletul omu
lui

Miercuri, o zi obișnuită a 
săntăngînii. La Aninoasa. direc
torul clubului Florian Fenișe- 
ru era înconjurat de o mulți
me de artiști amatori : soliști 
de muzică populară și ușoa
ră, instrumentiști. membri ai 
incipientei formalii de teatru.

care oglindește tidcl 
personalității, propriu 
din societatea sociaris- 
simțim în orice dome

le activitate. Nici 
și arta nu fac 
tot ce este vetust

Jiu 
așezăminte 
diversitate 
menite să 
instruiască

dansatori. Începeau obișnuitele 
și necesarele repetiții. Am zărit 
printre cei prezenți pe Viorica 
Fodor, David Betea, Nicolae 
Ardeleanu, lulia Dănilă, soliști 
mai tineri sau mai în vîrstă, 
instrumentiști de muzică popu
lară — formînd un taraf bine 
consolidat, avînd la activ pes
te 300 de spectacole prezenta
te. Toți sînt oameni care, după 
serviciul pe care-1 prestează 
zilnic, se întîlnesc la club 
minați de aceeași pasiune con
stantă : muzica.

Cu Emerîch Lanyi (figurant 
topograf de profesie, însă diri
jor al tarafului și regizor =•) 
formației de teatru) și F. Fe- 
nișeru, am vorbit despre acti
vitatea clubului. merituoasă 
mai ales în latura muzicală. 
In ce privește teatru], deși ne 

plină desfășurare a 
_I. L. Caragiale*. la 
încă nu s-a închegat 
„Vom pune în scenă 

încercare" de Ionel 
— ne încredința Eme-

aflăm în 
bienalei 
Aninoasa 
formația. 
-Ultima 
Hristea - 
rich Lanyi. Sperăm ca pînă la 
13 decembrie, cînd se pare că 
va fi prima fază la noi. specta
colul va fi gata”. Așadar, opt;- 
mîcm. Cît esle de justificat, vom 
vedea. Insă rememorînd peri
oada nu prea îndepărtată cînd 
Ia Aniu 'asa o dive să
și efervescentă activitate artis
tică. putem subscrie și noi 'a 
optimismul actual. Oameni t-i 
lentuli, ne-am convins, sînt.

Ora 18,45 — clubul din Vul
can. Lume multă. Mai intri 
am intrat în sala bibi iote ii. 
Păstrăm încă proaspătă impre
sia de ordine și respect față 
de carte. Lucia Viorel, biblio
tecară. expune constant ulti
mele noutăți editoriale, bele
tristice, științifice, politice etc. 
Sînt înscriși 830 de citito~i, 
din loate profesiunile și vîrs’c- 
ic, care își aleg din cele 23 720 
de volume și citesc diversele 
colecții, la zi de ziare si revis
te.

Pc Nicolae Bildea. directo
rul clubului, l-am aflat într-o 
sală unde repeta de zor for- 
nr'fia de m,'zică 
preună cu Petre 
ful. ..lucra”" 
de promisiuni 
Ciortan. 
Spulber, ’unei Dima. Maria Po
pescu. „Munca noastră — ne 
făcea o mărturisire directorul 
rlnb”’’-' 'P axeaz-' n»-”hi

spectacol 
, ce se 

locală 
Avem 

la r-aie 
dc Ia 
Nu in-

unei
Ia trei cla
mai diversa, 

finalitate • 
care adună

cu 
a

Alți soliști :

noDulară. Im- 
Boiță. și tara- 
vocea 
elevei

plină
Ana 

M iria

LUCIAN BLAGA

TRU“

I
Restituirea către public a 

operei dramatice a marelui 
poet deși tardivă (este o pri
mă selecție din teatrul lui 
Blaga după 28 de ani) echi
valează cu un gest justițiar 
față de acela care a înscris 
pe meridianul gîndirii româ
nești o evoluție exemplară, 
circumscrisă unei epoci (in
terbelice) caracterizate prin 
tendința spre sinteză și ma
turizare, dar este și un act 
primordial de cultură.

In peisajul culturii româ
nești, personalitatea proemi
nentă a lui Lucian Blaga 
ilustrează cazul rar al poe
tului filozof care înalță un 
sistem filozofic aproape unic 
prin seducția sa, prin fulgu
rația metaforică a liricului 
și trasează o geografie liri
că în imensul țărm al „mis
terului și revelației".

Obiectul cunoașterii
(poetice sau filozofice) este 
universul întreg „corola de 
minuni a 'urnii", surprins 
admirabil în ..poemul lumi
nii" din 1919, care îi deschi
dea volumul de debut.

Opera sa tălmăcește inte
gral o dramă a cunoașterii, 
a omului din tărîmul revela
ției și misterului căruia ba
riere transcendentale îi în
chid 
spre 
fără

Intr-o astfel de 
umană este firesc 
să genereze un 
interior sporit, profund, 
abordarea teatrului 
la originale creații.

Nimănui ca lui Lucian Bla
ga nu i se acorda la noi ca
lificativul de ctitor al tea
trului poetic, nu este vorba 

?a versului (pre- 
alții. iar la Bla

mate piesele, deși 
‘ -1 în 

dc atitudinea li- 
'ncretizată în 

plastică, imaginea

sale

transcendentale îi în- 
accesul spre 
care tînjește 

izbîndă.

absolut 
dureros.

structură 
ca ideile 

dramatism 
iar 

să ducă

de uti'izar 
/ent și la 
ga nu 
fundamental lirice, sînt 
versuri) ci 
rică modern 
metafora g' 
poetică simbolică surprinzând 
lainc-le. sporindu-le vraja cu 
razele sensibilității.

Teatrul lui Blaga este u- 
nul filozofic, de idei dc un 
dramatism acut interiorizat, 
fără echivalent în dramatur
gia românească. resimțind 
influentele expresionismului, 
materializate in factura con
flictelor. stilizarea eroilor 
abstracti. Modernitatea con
cepției sale dramatice il pla
sează in preajma lui O’Neill.

Numite drame, piesele lui 
Lucian Blaga se deosebesc dc 

îmbrăcind 
I .mitului 

in

cele tradiționale. 
•. cștmintul rar al 
dramatic* (acreditat 
maturgia națională de 
ga).

Lucian Blaga creează 
mc dramatice ideologice ca
re ancorează constant in 
mit. extrag din inepuizabi
lul zăcămînt folcloric aurul 
liric, tălmăcind „tristețea me

nu ca in 
revelării 
căderea 

determi- 
.mța sfi-

lafizicâ" provocată 
poezie de refuzul 
misterului, ci de 
tragică a eroilor, 
nată do neconcorda

dra-
Bla-

poe-

faptă, 
care 

grave

șietoare dintre gînd și
Ca legendarul Pan 

înălța în acordurile 
ale naiului zbuciumul dio
nisiac al trăirii naturiste, 
sau ca Orfeu ce vrăjea nu 
numai pe Euridice ci între
gul univers, Blaga compune 
melopeea gravă a creatoru
lui într-un mediu tipic spa
țial.

Universul dramatic c popu
lat consecvent de eroi — idee, 
abstractizări ale unor trăiri 
stihiale, plenare. Mitul lui 
Blaga prelungește viața e- 
roilor pe dimensiunea eter
nității văzută ca o realitate 
de aceștia, iar destinul se 
proiectează dramatic la pro
porții cosmice.

Mister sau legendă, istoric 
și folclor, eseuri și vrăji sint 
zone explorate de teatrul 
lui Blaga populate de ipos
taze dramatice ale unui erou 
aproape unic : creatorul chi
nuit de nostalgia absolutu
lui. „Zamolxe. Mister păgîn" 
angajează conflictul între 
principiu] laic reprezentat de 
Mag (încarnînd setea de a- 
firmarc și putere) și cel di
vin relevat de religie (ilus
trat de Zamolxe) la care da
cii aderă masiv. Păgîn în 
prima piesă, mitul este 
românesc in „Meșterul 
Manole". creație dramatică 
axată pc molivul sacrificiu
lui cerut creatorului de va
lori artistice în schimbul 
durabilității in timp a ope
rei. Drama legendarului Ma
nole la Blaga este a 
cuprins de patima 
sului. El se jertfește 
asculta de geniul lui.
nirea lăuntrică a firii 
să asculte de o practică re
ligioasă. Biserica este gata 
să-1 condamne. Pentru o ope- 

nu c

«e ayea7-' 
pe pregătirea unui : 
folcloric mai amplu, 
brodează pe o legendă 
— „Muntele fecioarei". 
12 perechi de dansatori 
se vor adăii"a încă 12 
Scna’.n lu'no-n’ă nr. 5. 
tenl.innez să fac prognoze asu
pra datei cînd va fi nremiera. 
eseniial socotesc că este cali- 
ta’ea «mectacolului".

La Vulcan mai activează și 
un cineclub cu rezultate nota
bile. s-a înjghebat un cor am 
fost informați, ce încene să se 
pregălcns-ă. Se intenlîonează a 
se realiza un cor ’-eslrins, de 
cameră care, pregătit cu se
riozitate. va avea o mai mire 
libertate de abordare a unui 
renertoriu divers. Da’- dacă la 
Virican lucrurile stau l':ne (mai 
putem adăuga formația 
muzică ușoară s: mai 
cercuri), 
este cu 
asnectul pe care l-am remar
cat și cu citeva hmi în urmă. 
De atunci nu s-a fărut nici 
cel mai neînsemnat progres. 
Să nu fie portiță de ieșire din 
acest impas ?

Ora 19,45. La clubul din 
peni se făcea simțită o 
zeniă viguroasă doar in 
de jocuri. La cercul de 
plastice tov. Dafinel Duinea se 
întreținea cu doi emuli. Tov. 
D. Făiniș ne informa că, în 
sfîrșit, formația de dansuri s-a 
închegat cu ajutorul masiv al 
fabricii „Viscoza*. $i la Lu 
peni, ca pretutindeni de alt
fel, la loc de cinste se află ta
raful și soliștii de muzică popu
lară (de ale căror certe cali
tăți ne-am convins cu un pri
lej nu prea îndepărtat). și 
muzica ușoară.

adăuga formația de 
ușoară s: mai multe 

cu teatrul situația 
totul reornbnhîiă Fsip

Lu- 
pre- 
șala 
arte

Am văzut structura 
zile de activitate 
buri. La unele e 
bogată, există o 
muncii, un scop
luate eforturile. Observăm lin 
nefericire că există o lipsă ce 
orizont, se fac repetiții peste 
repetiții. Evident ele sînt bu
ne. șlcfuiesc interpretarea, se 
netezește virtuozitatea, dar de 
ce nu se lucrează cu mai mul
tă îndrăzneală spectacole corn 
plexe (ca la Vulcan, de pildă, 
ori cum a fost — c.tm tristă 
experiență! — la Lupeni)? 
Avantaje : un repertoriu im 
bogății, atragerea unui public 
dornic . să vadă ceva inedit, 
posibilitatea deplasării în mu
nicipiu și dincolo de limitele 
lui. deci venituri.

Un alt aspect, la ora actua
lă mediocru și trenant, osei- 
lînd între rigiditate și forma
lism. este activitatea culturală 
propriu-zisă. Chiar și o fugară 
privire peste planurile lunare 
de activitate, retine o sărăcie 
dezarmantă d” temei: seri dc 
dans care se desfășoară în cea 
mai pronrie accepțiune a noți
unii. adi'ă se dansează. deci 
("linia exte cu totul periferică: 
simpozioane, conferințe, dezba
teri. mese rotunde și alte si
nonime. aproape toate cu tem-.- 
de producție Sînt sporadice 
activitățile cultural-educative, 
literare, politice. Si apoi, for
mula de desfășurare a acesto
ra a ajuns cu totul anacronică. 
Cauzele sînt provocate de o 
ooti'ă destul de limitată asu
pra necesităților spirituale ale 
omului din Valea Jiului (mai 
ales ale tînărului nu sînt 
noscnie). 'iosesle acea atitiu 
ne de prospectare 
publice. Cir. astăzi 
culturală de masă 
să mai meargă la 
plă'-ii. 
dorințele 
telectnalc. 
spectatori 
ce.

La cele 
le-am vizitai am constatat ine
galități valorice interne. o 
lipsă de echilibru a activități
lor (in general predomină cele 
pur artistic-spcctacularc) și 
între cluburi, o diferență mai 
mult decît sensibilă. Ne 
continua investigațiile 
dorința de a aiuta a^tivitale-i

cn- .>
a opiniei 
activitatea 

nu trebuie 
voia îniîm- 

irebirip investicat omul, 
și interesele lui in- 
altfel. deficitul de 
va lua Ru-nie croni-

trei cluburi pe care

vom 
din

Tiberiu SPĂTARI’ 
Constantin PASCl’

cultural-artistică de masă d'n
Valea Jiului să se ridice la
nivelul exigente' Ar actuale nle
consumatorului de cu 11 ură —
sneclatoru). part icipantul de

omului 
frumo- 
spre a 

de por- 
și nu

<> jertfă

aduce 
popa 

tragic 
a- 

divin al 
„taina ce- 

patima 0-
Alcge

apelor" 
ereticul:

ră mare, nici 
prea mare.

..Tulburarea 
în prim plan
românilor zbătîndu-se 
între mintuirea cerească, 
flarea adevărului 
celor șapte taine și 
lui care-1 roade"
menească trupească. 
..șarpele luthcran”. nouă în
trupare a protestantismului, 
sălbatic strigăt al cărnii ca
re-1 duce 
dispariție, 
mutică a 
eroul nu 
gubăț. ci 
știent de 
rapsodul cu gîndul prin co
dru. pe drumurile 
caută dreptatea.

.Cruciada copiilor* 
în istorie pune un 
religios între ortodoxie și ca
tolicism pentru 
Teodul și Doamna 
tîndu-sc in situații

Umbra meșterului 
este a lui 
de frumos, 
rele adinei 
cerului.

la o dureroasă 
In evocarea dra- 
lui ..Anton Pann" 
e petrecărețul șu- 
poetul-haiduc, con- 

misiunea socială,

căruia

plasată 
conflict

mîntuire. 
înfrun- 

1 imită, 
legendar 

im păli matBlaga, 
căutind în izvoa- 
luminile stelelor

Prof. I. MUNTEANV

LUMINA Foto : N MOLDOVEANU

mentolitote. Echilibrul propor
țiilor corocterizeazo picturile 
„Compoziție", „Schimbul" și 
„Subteranul" ale lui Victor 
Szylvester iar o interesanta 
geometrizore o spoțiului in 
care iși plasează temele se 
degajă din colorgravurile sem
nate de Ecaterina Szylvester. 
„Compozitor" de Elena Bianu, 
pe lingă armonia liniilor arcu
ite, molatece, este și o lucrare 
in care se vrea identificată o 
tehnico de punclație aparte. 
Aurel Florea se impune cu 
lucrarea „Posoreo cerului", o

Notații pe marginea 
expoziției de artă plastică 

interjudețeană

sit de surse inspiroționale 
odinc oncorote in reolitotea 
obiectivă. Această bază solidă 
de plecare o înlesnit, in con- 
tinuore, abordarea unor forme 
de exprimore sau tehnici de 
execuție de către creatorii din 
cele trei centre, care să ates
te maturitate și echilibru con
stant în viziuneo ortistică lesne 
descifrobilă, in cele moi mul
te dintre lucrările expuse. La 
fel, limbojul de exprimoie. 
chiar docă vizează undeva 
tărîmul experimentului, nu le
zează cu nimic obordoreo și 
dezboterea temoticii in cazu
rile cind aceasta este purtă 
toorea unui mesaj 
ran, purificat de 
inutile.

Artiștii plostici
sint prezenți in această expo
ziție cu un număr ooreciobil 
de lucrări in care om identi
ficat cu ușurință stilurile și 
modurile de rezolvare specifi
ce, caracteristice, fiecăruîo in 
porte, cunoscute din exoozitii 
precedente. Inten,iile de o :m- 
prumuto contururilor corocter de 
simbol ou fost materioli’nte in 
mod fericit losif Tellmonn
in lucrările „Fete cu ulciorul" 
și „Babele", lucrările semna
te de losif M'ih'as, „Familie de 
miner" sou Moternito'e", sînt 
pătrunse de o vibrantă monu-

contempo- 
olombică'

petroșoneni

originolă explozie de lumină 
spre tării. Vivacitoteo colorisli- 
co in lucrările lui Horia Pop 
nc-a făcut să înțelegem că 
autorul imprimă o onume di
namică lucrărilor sole, printr-o 
delimitare stricto o suprafețelor 
coloristice.

O odevărotă revelație a ex
poziției ni s-ou părul lucrările 
executate în tehnico op-artului 
(fără nici o urmă de epigo- 
nism) de Tiberiu Fazekas (ce
naclul Deva) intitulote suges
tiv „Priviri" „Spirole" și „Sec
țiune".

Din cele citeva lucrări de 
sculptură om reținut lucrarea 
în lemn „Ginduri” executată 
intr-un stil personal de Ion 
Seu, și sculpturile (tot în 
lemn) intitulote „Eroismul 
muncii* și Metamorfoză" de 
Ernest Kovacs.

Fără să ne propunem o sta
bili o ierarhie valorică o lucră
rilor, la o privire mai atentă 
o onsamblului exponotelor am 
rămas cu impresia că o mai 
riguroasă si exigentă selecție 
o numărului impresionent de 
lucrări (104) or fi contribuit 
în mare măsură Io consolida
rea volorii ortistice o expozi
ției pe core om dori-o găzdui
tă și in oroșul nostru.

Tiberiu KARPAT1AN
_____ J

PANORAMIC INTERNATIONAL
„COPILUL SĂLBATIC"

Ne aflăm în anul 1798. In a- 
dîncul pădurii Aveyron a fost 
văzut <le citeva ori un copil 
sălbatic, cam de vreo 12 ani, 
gol, ciufulit, inergind în patru 
labe și cățărîndu-se agil in 
copaci. După încercări zadarni
ce, sălbaticul este, in fine, prins 

și transportat la Paris. Intre 
pereții albi ai clinicii, copilul 
nu vorbește; scoate doar un 
singur sunet, întotdeauna ace
lași. Privirea ii alunecă pe lu
cruri, fără să se fixeze vreo
dată pe ceva anume. Nu mani
festă nici sentimente 
rie, nici de tristețe, 

portă veșmintele 

mereu să fugă.

și 
In

de bucu- 
Nu su- 

inccarcă 

spitalul

Bicetre. unde fusese internat, 
„copilul sălbatic" este cercetat 
de toți, chiar și de profesorul 
Pine!, celebru psihiatru al ace
lei epoci, ca un obiect de cu
riozitate, ca un ins irecupera
bil. Doar tinărul doctor Itard 
nu împărtășește părerea aceas
ta și caută să cîștige încrede
rea copilului, pe care-1 și nu
mește Victor. In cele din ur
mă, il ia cu sine acasă. Acum 
începe senzaționala aventură a 
doctorului Itard, eforturile sale 
zilnice pentru ca Victor să so 
transforme dintr-o ființă nefe
ricită — nici om, nici fiară — 
într-un băiat capabil de afec
țiune. de sensibilitate.

Acesta ar fi. in mare, su

biectul noului film, realizat de 
Francois Truffaut. In colabo
rare cu Jean Gruant, Truffaut 
a realizat scenariu) filmului 
.Copilul sălbatic" pornind de 
la jurnalul doctorului Jean 
Itard. in care erau consemna
te cu rigurozitate faptele pe
trecute acum aproape două se
cole. In acest film. Truffaut 
se remarcă atit ca regizor, cit 
și ca scenarist, dar, ceea ce c 
mai puțin obișnuit la el. și 
ca interpret (și-a rezervat ro
lul doctorului Itard).

II secondează uimitorul Jean- 
Pierre Cargol, interpretul .co
pilului sălbatic", pentru care 

Truffaut se transformă in ta
tă, medic și cercetător. De mult 
timp un film al lui Truffaut 
nu a mai întrunit sufragiul 
universal al criticilor.

.INSULA 
rară a Madridului 
niversează 
ani de la 
este mare, 
publicații 
să se mîndrească 
menea longevitate.

Primul număr al revistei, 
publicat în ianuarie 1946. a 
fost consacrat aproape în în
tregime lui Paul Valery ca
re tocmai murise. După cum 
scrie Domenico Garcia Sa- 
bell in numărul festiv al re
vistei, „Insula" a fost un re
fugiu, o stradă uitată unde o 
mu) se întoarce în căutarea 
liniștii".

I
revista lite- 

— își a- 
anul acesta 25 dc
apariție. Cifra nu 
dar rare sînt acele 
spaniole care pot 

cu o ase-

Lupeni. Palatul cultural

Parfumuri amețitoare înăl
țate din flori albe de tei. în
fiorate de vînturi calde ves
perale sini instinctiv asociate 
dc numele lui M. Eminescu. 
Pc I.iviu Rcbreanu ni-1 ima
ginăm întotdeauna vegheat de 
lainic gorun înfipt masiv in 
piept de deal, legat organic 
de solul ce a zămislit oame
nii și dramele acestora în 
creația sa.

Nimeni in proza noastră nu 
ne ilustrează mai convingător 
ideea că artistul este un De
miurg decît L. Rcbreanu 
(poate Brâncu.și numai).

Venit pc lume intr-o 
noapte de noiembrie 
1885) pe cînd ploua cu
(cum ii plăcea romancierului 
să creadă — spusele tatălui) 
a secătuit sevele telurice pen
tru citeva generații creatoa
re. atit de profund își înfip-

sese rădăcinile avide în pă- 
mînlul Ardealului.

Cele două decenii de nuve
listică (uneori pe urmele lui 
Slavici, nu moralizator însă, 
ci cu predilecție pentru eroii

ani de muncă titalică. ci dis
tanța de la detaliu ia epopee, 
de la siluete fugare la simbo
lul dens al unei întregi uma
nități. .Ion este capodopera 
de o măreție liniștită, solemn

„Prințul"
Filmul „Prințul", al regizo

rului bulgar Petăr Vasiliev. a 
fost realizat după scenariul lui 
Bancio Banov. Acțiunea se pe
trece în secolul al Xlll-lea. pe 
vremea cîrmuirn țarului bulgar 
Svetoslav Terter, care a pus 
capăt hegemoniei tătare in 
Bulgaria. Rolurile principale 
sînt interpretate de tinerii ar
tiști Stefan Danailov și Vio
leta Ghindeva, caro au mai ju
cat în citeva filme bulgare, ob- 
ț ini nd un mare succes.

O nouă
Carmen

Regizorul spaniol Juan An
tonio Bardem („Moartea unui 
ciclist") a început dc curînd să 
turneze, in sudul Spaniei, un 
nou film, al cărui titlu este 
..Ea se numește Carmen".

Interpreta care dă viață a- 
cestei moderne Carmen este 
Rocio Durea). La numai 21 de 
ani, numele actriței spaniole a 
fost așezat alături de răsună
toarele nume din istoria cine
matografiei : Viviane Romance, 
Rita Hayworth, Dorothy Dan
dridge.

tre „glasul pămîntului și al 
iubirii".

. P ă dure a spînzuraților* 
(1922) este al doilea mare pi
lon de susținere a ștachetei 
înălțate amețitor de Rcbreanu

LIVIU REBREANU
tîrzie 

(27, 
stele

turmentați de pasiuni violen
te, surprinși în ' precara lor 
realitate, concretizată în cite- 
va volume, deși nu indicau 
valoarea de mai lîrziu a ro
mancierului), prevesteau ob
servatorul zbuciumai ilor su
fletești obscure, a fioroaselor 
răfuieli, a iubirilor crîncene.

De la .Frămîntări* (1912) 
la .Ion" (1920) nu-s numai opt

ca un fluviu american (G. 
Călinescu) fresca vastă a unei 
umanități văzută în momente 
de etern calendar. Monografia 
veridică a satului transilvă
nean îngemănează pulsațiile 
de viață ale colectiv ității cu 
energia sufletească a lui Ion 
al Glanetașului încrîncenat in
tr-o teribilă luptă pentru exis
tență, pendulînd dureros în-

85 de ani de
în concertul romanului euro
pean interbelic, care grefează 
pe sîmburele dramei familiale 
aluviunile vieții naționale spe
cifice Transilvaniei, în slruc-

„CJ-l&area. Mirelui"
In Italia se prezintă cu mult succes filmul „Floarea soa

relui" pe care cineaștii italieni l-au 
colaborare cu colegii lor sovietici de 
rul filmului este Vittorio <le Sica.

realizat in l R.S.S in 
la „Mosfilm". Regiza-

Despre Danuta
Unica femeie-căpitan de cursă lungă din Polonia, Da

nuta Walas Kobylinska. va apare in curînd pe ecran. Pe 
motonava ,.Besztuda", pe care o conduce Danuta în pre
zent. regizorul Maria Kvvialovvska turnează un film docu
mentar despre viața remarcabilă a acestei femei.

Al 50-1ea rol
Kirk Douglas a terminal recent in Spania, turnările 

la filmul .Lumina de la capătul lumii”, după Jules Verne, 
film in care interpretează rolul paznicului de far. Acesta 
a fost al 50-lea rol interpretat de celebrul actor american.

scriitor ita- 
a anun- 

primăvara a-

CUNOSCUTUL 
lian Alberto Moravia 
țat apariția in 
nului 1971 a noului său roman
„El și Eu" Esle un roman de 
piofundă psihoanaliză. Iti care 
autorul a lucrat timp de a- 
proape cinci ani.

tura romanului psihologic ce 
atestă o superioară deprindere 
a lecției lui Dostoevski din 
.Crimă și pedeapsă". Drama 
este disecată, luminile anali
tice pătrund în nebulozitatea 
trăirilor lui Apostol Bologa. 
ale cărui reacții organice, in
stinctive sînt minuțios obser
vate. .Răscoala" (1932) trans
pune epopeea pămîntului in 
vechiul regat, conform unui

la naștere
vecbi proiect artistic al ro
mancierului. Gloata anonimă 
ia locul individului simbolic, 
Rebreanu devenind genial în 
surprinderea scenelor de ma-

ASOCIAT! \ editoriloi 
1 i tun i 
mini 
te a 
rican

napo- 
a decernat reveni pre- 

pentru cea mai bună (.ir
anului scriitorului ame- 
Arlhur Miller, pentru cu

legerea de nuvele „Stand Si ■ I 
l.:ke a Hamming Bird" (,.S;.-ii 
liniștit ca o pasăre cînlătoarc L

să. de la teroare surdă și miș
cai ea spontană, la vîn-oleJi 
de uragan pustiitor, magistral 
urmării in declin și panică 
sau precipitat ca șuvoiul nimi
citor .Frazele. considerate 
izolat, sini incolore ca apa de 
mare ținută in palmă, citeva 
sule de pagini au tonalitatea 
neagră-verde și urletul mării" 
(G. Călinescu).

Impresia de 
monumentală, gravă 
rece, sobră 
xaetă dar 
arhitectonic 
contrapunct 
pentru compoziția în 
închis intre laitmotive, 
aparent neutru sînt i 
fugar anunțate ale 
unui uriaș romancier modern.

viață plenară 
dar nu 

dar nu uscată, c- 
nu seacă, simții: 
a) construcției in 

cu preferința 
circuit 

stilul 
elemente.

■ valorii

M. IRON1M
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Cu faja spre sarcinile
sporife de viitor

ce a evidențiat cu o 
,â pregnanță conferința 

iu .un șl.lor minei Petri a prin 
b ;.’u! rodnic de înfăptuiri, 
prin examinarea matură, exi
gentă a sarc inilor de \ . tor, o 
constituie competența organiza
tei de partid, puternica 
lă de inrîurire asupra 
•<.' . întregului colectiv

Pentru prima oară în
c:

Ceea 
dense..

La 
va
ra i-

ei for- 
aetivi- 

ininier. 
cursul 

stenței sale, mina Petrila 
ns o producție de peste 

milion de tone de cărbune 
numai primele 10 luni din 
iest ,-n Tot în această peri- 
i .id.i co'cctivul a extras peste 
prevederile pianului 12 200 tone 
de cărbune, croind premisele 
unei depășiri anuale de l'B’r? 
t >ne i'ațâ de perioada cor es
punzătoare a anului trecut, prin 
depășirea substanțială a pla-
r. ii’in de deschideri și pregătiri, 
capacitatea de producție a mi
nei a crescut cu 20 mii tone 
anual. Rod al strădaniilor sus
ținute ale întregului colectiv 
sau făcut însemnați pași îna
inte pe calea îmbunătățirii ac
tivității tehnico-economice. Ast
fel, la fiecare 1 000 lei produc
ție marfă, mina a realizat o 
reducere a cheltuielilor de 7,50 
lei. Prin micșorarea cheltuie
lilor materiale la energie elec
trică. aer imprimat, armături 
metalice etc., activitatea tehni- 
co-economică s-a încheiat cu un 
beneficiu suplimentar dc 1,72 
milioane lei.

Bilanțul de 
mă progresele 
na Petrila pe 
zării colectivului, 
competenței cadrelor, a respon
sabilității profesionale a mine
rilor. inginerilor și tehnicicni- 

a spiritului de inițiativă și 
de dăruire a formațiilor de lucru 
și personalului tehnic față dc 
x lorificarea rezervelor inter
ne, pentru înfăptuire:'. în con
diții optime a sarcinilor de 
pan ale colectivului. Spiritul 
de emulație, de inițiativă și 
dăru ie care caracterizează cli
matul de muncă în cadru) ex
ploatării este materializarea 
s-cti vi lății politico-educative 
nu:'tiriterale desfășurate de or
ganizațiile de partid pentru 

namizarea colectivului minei, 
p- ntru sporirea eficacității în- 
1 regii sale activități. Comitetul 
de partid, organizațiile dc ba
ză au urmărit cu perseverență 
;iUL”rarea capacităților dc pro
ducție a condițiilor necesare 
brivăzil ir pentru n-și îndeplini 
sarcini’e. s-an preocupat de cx- 
t r.rle.r i mecanizării și pcrfec- 
t -narea organizării producției 
ș. a muncii. In adunările și 
ședințele lor, organele și or
ganizațiile de partid au dez
bătut cu operativitate și com- 
pe’ență problemele 
i r.: ăr:rea disciplinei.
s. bilității în muncă 
pectarea N.T.S., au 
pentru repartizarea 
xarea în funcțiile dc răspun
dere a cadrelor celor mai com
petente. In viziunea organiza- 
i ei dc partid s-au aflat, așa
dar. factorii determinant! ai 
producției, ai îndeplinirii indi
catorilor de plan.

Evidențiind bilanțul de în
făptuiri. conferința s-a oprit cu 
oseb’rc și asupra sarcinilor or- 
g.mi'ației dc partid, a comite
tului nou ales in vederea re
medierii neajunsurilor și valo
rificării rezervelor existente 
pentru a ridica activitatea mi
nei la n;velul sarcinilor nou
lui an. In 1971. mina Petrila 
va trebui să extragă o pro
ducție cu 55 000 tone mai ma-

a
1 

in 
a-

realizări e.xpri- 
realizate la mi- 
linia omogeni- 

creștcrea

re devii cea din acest 
p cduf.ivito’.e. preț de cost, 
lumul de investiții, sarcinile 
noi cresc. dc asemenea, in m d 
substanțial. Deci, sarcini mari, 
mobihzito.ire. dar posibile ele 
realizat! Succesele și experien
ța colectivului, maturitatea lui 
prezintă garanții sigure în a- 
cest sens Dar. precum au sub
liniat dezbaterile din conferin
ță. realizarea sarcinilor sporite 
reclamă din partea comitetului 
dc partid, a întregului activ de 
partid, a comuniștilor, a tutu
ror factorilor de răspundere o

Conferința
organizației 

de partid 
a minei
Petrila

activitate calitativ superioară 
pentru remedierea neajunsuri
lor, pentru valorificarea rezer
velor interne, pentru îmbunătă
țirea calitativă a activității în
tregului colectiv.

Care sînt neajunsurile, care 
sînt rezervele pe care noile or
gane de partid au datoria să 
le aibă în atenție ? Este vorba, 
în primul rînd, de realizarea 
indicatorului fundamental în 
măsură să asigure mersul îna
inte al minei — productivita
tea muncii, indicator realizat 
pe primele 10 luni ale anului 
doar în proporție de 98,7 la 
sută. Această rămînere în ur
mă se explică prin randamen
tele mici realizate în stratul 3 
de către sectorul 1. precum și 
în abatajele cameră ale secto
rului IV. arăta în conferință 
ing. Gheorghe Giuclea, șeful 
exploatării. Lipsa de corelație 
dintre 
muncii 
mediu 
pășirea 
că. mai ales la lucrările dc re
gie și sectoarele auxiliare, in 
timp ce lucrările de bază au 
suferit din cauza unei apro
vizionări necorespunzătoare. Pro
ductivitatea a mai fost dimi
nuată și dc posturile suplimen
tare prestate, de nefolosirea 
din plin a timpului de lucru, 
dc consecințele exploatării ne
raționale a zăcămîntului ori a 
neîntreținerii corespunzătoare a 
lucrărilor miniere — situații 
care au grevat activitatea sec
toarelor I, III și IV.

Conferința a avut în aten
ție și măsurile necesare pentru 
reducerea cheltuielilor nceco- 
nomicoase. sporirea vitezelor 
de avansare, îmbunătățirea pro
iecției muncii și reducerea con
sumurilor materiale, mai ales 
de lemn de mină. Rezolvarea a- 
cestor probleme tehnico-econo
mice este condiționată de am
plificarea strădaniilor, a căută
rilor novatoare din partea în
tregului colectiv pentru valo
rificarea puterii de afirmare a 
minerilor și a cadrelor tehnice 
de la mina Petrila. Or, satis
facerea acestui deziderat ridică 
exigențe sporite, multiple în 
fața organizației dc partid. în 
fața muncii politice.

Darea de scamă prezentată în

scăderea productivității 
și creșterea cîștigului 

este cauzată și de dc- 
planului forței de mun-

conferință, participanții la dez
bateri. intre care iov. Ghcor- 
glie Cenaru. Emil Stoica. Iosil 
Tenczler, Petru lacob s-au o- 
prit pe larg asupra cerințeloi 
<e le impliui perfecționarea ac
tivității organizațiilor de partid, 
întărirea puterii lor de mobi
lizare. O cerință primordială 
o constituie îmbunătățirea mun
cii cu omul, apropierea mun
cii politice de locurile de mun
că, dc formațiile de lucru. In 
această privință s-au manifes
tat neajunsuri atit din partea 
organizațiilor de partid din 
fostele zone cit și la nivelul 
comitetului de partid. Conferin
ța a criticat pe tov. F. Dara- 
dics, Gheorghe Domnișoru, Ru
dolf Glienic. Ana Bogdan. Mir
cea Picu. membri ai fostului 
comitet de partid, care nu au 
dovedit responsabilitate în în
deplinirea sarcinilor ce le-au 
fost încredințate. Perfecționa
rea muncii de partid, întărirea 
rolului conducător al organe
lor. și organizațiilor de partid 
necesită, o dată cu impulsiona
rea organelor alese, activiza
rea tuturor comuniștilor, edu
carea lor in spiritul unei inal- 
1e responsabilități față do în
datoririle statutare. Dar. pre
cum au relevat numeroși vor
bitori, o dată cu creșterea e- 
xigenței față de modul cum iși 
îndeplinește fiecare sarcinile, 
organele de partid, toate ca
drele cu funcții dc răspundere 
au datoria să dovedească o re
ceptivitate mult mai sporită 
față de propunerile și cere
rile oamenilor, fată de soluțio
narea acestora.

In încheierea lucrărilor con
ferinței, tovarășul Gheorghe 
l'eier, secretar al Comitetului 
municipal de partid a făcut re
comandări multiple organizației 
de partid, comitetului nou ales 
pentru perfecționarea continuă 
a vieții dc partid, pentru di
namizarea potențelor colectivu
lui în vederea remedierii nea
junsurilor existente in activi
tatea minei. Vorbitorul s-a re
ferit mai ales la strădaniile cc 
trebuie depuse pentru realiza
rea și depășirea productivității 
muncii planificate, reducerea 
cheltuielilor de producție (a 
locațiilor), pentru întărirea dis
ciplinei in producție, a răs
punderii față de respectarea 
N.T.S. și înlăturarea fluctua
ției. Vorbind despre posibili
tățile existente in direcția spo
ririi productivității muncii, j 
vitezelor de avansare, tovară
șul Gheorghe Feier a insistat 
asupra necesității introducerii 
noului, a tehnicii avansate, ce
rință care, așa cum a reieșit 
in cursul dezbaterilor, reclamă 
ca mina 
tată din 
ționarea 
necesită 
ducător
partid, o grijă deosebită pen- 
tru soluționarea cerințelor oa
menilor. întărirea responsabili
tății >or în muncă. O deose
bită atenție se cerc acordată c- 
laborării studiilor privind in
troducerea programului de lu
ciu de 6 orc, asigurării condi
țiilor necesare ca formațiile de 
lucru să-și poată realiza sarci
nile integral in cele 6 ore de 
muncă. Tn încheiere, urînd suc
ces organizației dc partid, co
lectivului cxoloatăru. vorbitorul 
si-a exprimat convingerea că și 
în viitor mina Petrila se va 
număra printre colectivele frun
tașe ale bazinului.
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„O sobă încălzește două 
c. mere — ne demonstrează Eu
gen Simulea dc ia sectorul II. 
Dacă cei din camera vecină, 
unde se află ușa sobei, p'.cacă 
și închid camera, noi nu mai 
putem face focul".

La căminul exploatării minie
re Petrila curățenia lasă mult 
de dorit. Majoritatea camerelor 
de la etajele I și II sînt mur
dare, peste tot înlilnești hirtii, 
mucuri de țigări și 
alimente aruncate pe 
tre cei care locuiesc 
meile de serviciu — 
Ion Mateucă de la camera 55 
— mătură numai scările și co
ridoarele. In camera noastră 
nu mai ajunge măi ura lor*.

La căminul șantierului de 
construcții nr. 4 din Lupeni se 
intilnesc și la ora actuală mul
te deficiențe. Sobele nu sînt re
parate. unele nici nu funcțio
nează. instalațiile sanitare și 
cele electrice sînt în marc par
te distruse. .Căminul nu are 
paznic — precizează Nicolae 
Românită. Din această cauză 
aici intră și pleacă cine vr a. 
se fură diferite obiecte din că
min*. „Sobele sînt defecte, nu 
se face curățenie — afirmă Ni
colae Șlefănică — 
că ni s-a promis 
încălzirii centrale, 
cut pînă acum”.

Aspecte asemănătoare mai în- 
tilnim la Aninoasa, Uricani și 
Vulcan unde n-au fost rezol
vate toate problemele gospo
dărești privind căminele nefa- 
miliștilor.

Petru A- 
Gheor- 
Petrila;
Drago- 
Vulean 
regula

resturi de 
jos de că- 
aici. „Pe
ne spune

și cu toate 
introducerea 
nu s-a fă-

De ce pleacă tinerii ?

f A RECE
Etapele compionotului di 

viziei A de fotbal se consumă 
grăbite, una după alta, ca și 
filele colendaiului. Acest de
cembrie marchează nu doai 
slirșitul anului, ci și sfirșitul 
primei părți a celei mai popu
lare competiții sportive de la 
noi core ne hrănește cu plo 
ceri și iluzii și ne adapă cu 
speranțe. Finalul reluiului est- 
ropid. Intr-o soptămină - 6, 
9, 13 decembrie - el iși epui
zează ultimele trei etape, djpă 
ca e fotbalul, bieslașii lui și 
cei core sufeiă pentru el voi 
primi vacanță. Și pentru că se 
joacă din ce in ce mai Io rece 
so anticipăm și noi - tot la 
rece — ce va fi in ontepenul- 
timo etapă :

„U" CRAIOVA - DINAMO : 
N-aș zice că diferența de va
loare dintre cele două

deși in ca și-au făcut loc Ui 
sensiuni.

.U CLUJ - C. F. R. IlMi 
ȘOARA : jucătorii de pe ma
lurile Begăi, sortiți iremedia
bil Io letrogradare, nu reu
șesc nici măcar să moi colo
reze puțin apele de io suo- 
-ol. Adică să moi cișlige cite 
un punct, măcar, acasă. Că 
in deplasare e prea greu. Și 
cu Progresul 
gozdelo' nu poote fi pusă la 
îndoială.

RAPID - F. C. ARGEȘ : Giu- 
leștenii dețin o formă bună și, 
bănuiesc, nu le vo fi greu să 
ciștige, cu toate că elevii lui 
Ozon au ocum un moral mai 
bun după viclorio din etapa 
trecută de la Timișoara. Pro
nostic 1.

POLITEHNICA - S. C. BA- 
CAU : Derbiul Moldovei,

a jucat... Victoria

I 
I 
I
I

și legile morale, nu lc place 
să munccpsvâ. Din ca iza unor 
t ii ori luibulenți ca Marin Co
li . n. Constantin Vicol, Vasile 
l. ilbuc de la l.onca: Ion Doc- 
toru. Lucian Enachc.
lunga. Dumitru Melinte. 
ghe Plcșiuc de la 
Gheorghe Crețu. Petru 
mir. Ion Mitar de la 
ș. a, care nu respectă
meniul ardinei interioare, n-au 
o comportare corectă și civili
zată față de colegi și perso
nalul de serviciu de la cămine 
și cantine. distrug bunurile 
materiale și provoacă bătăi și 
scandaluri, mulți tineri corecți, 
preocupați de învățătură pără
sesc căminul pentru a găsi li
niștea in altă parte.

Nu este mai puțin adevărat, 
așa cum ne-au mărturisit multi 
tineri, că unii pleacă din cauza 
că nu li s-au oferit condițiile, și 
•nai ales cî.știgul. promise la 
recrutare de către delegații u- 
nităților economice respective.

ția tinerelului, iar conducerile 
adminisl alive l ebuie 
cile un i .gurus control 
te aspt tete pentru a 
realitatea din fiecare 
a lua măsurile ce 
Vizita și prezența periodică 
șefilor de sectoare și de ș 
liere în mijlocul tinerilor de 
la cămine ar contribui în mare 
măsură nu numai la cunoaște
rea vieții dar și la rezolvarea 
problemelor pe care le ridică 
fiecare loc de muncă unde a- 
ce.știa iși desfășoară activita
tea.

să exer- 
sub toa- 
cimoaște 
cămin și

se impun, 
a 

un

In Ioc de concluzii

Cînd controlul
este absent

muri este chiar de 7 - numă
rul locurilor care le despart 
în closoment, dor bucureștenii 
alcătuiesc totuși echipa nr. 1 
a fotbalului nostru de ciub la 
oro octuolă. In ultimele etape 
croiovenii ou vădit oarecare 
inconstanță ceea ce mă foce 
să cred că un rezultat egol a 
fi posibil și normal.

STEAGUL ROȘU - C. 
CLUJ : ‘ ' 
reușesc 
să. Mă 
plasare 
sperate, 
zesc și pe ei rozele 
roșii dor nu au 
decît o unei infringed. Stegorii 
vor să schieze liniștiți Io ia' 
nă in Poiană.

STEAUA - PETROLUL : Un 
meci inteiesont co întotdeo 
una intre cele două echipe. 
Un meci in care găzorii •>u 
vor „arde" prea repede. Mili
tarii joacă după poftă și inspi- 
rație și nu prea știi cînd ou 
oșo cevo mînjii lui Ștefan 
Covaci. Aș acorda toate șan
sele Stelei numoi la gindul că 
eo are in linia de fund trei 
stiipi din apărarea naționalei 
(docă-l numărăm și pe Viguj 
AcceDt insă si un posibil X.

U.T.A. - FARUL : Cu toată 
uzuro lor fizică și psihică, cam
pionii nu pot pierde. Prevăd 
totuși un meci echilibrot, do< 
cîștigot de echipo lui Lereter,

F.

putot in Ccpou, vo da, cred, 
ciștig de couză gozdelor. Bă- 
căuonii ou învins greu dumi
nică acasă, pe Steagul roșu, 
și n-au odus încă punct din 
deplasare.

JIUL - PROGRESUL : Ocu
pantele locurilor 14 și 15 se 
intilnesc Io Petroșani intr-un 
meci greu pentru fiecare din 
ele. Ajuns pe un loc prea :n- 
comod — pe care nu o cobo- 
rit niciodată de cînd activea
ză in divizia A - Jiul va o- 
berda meciul cu tot elanul, 
cu tooto seriozîtotea. Nu este 
echipa core să se mulțumeas
că cu otit de puțin. Bancarii 
insă au cîștigot două puncte 
o'etioose Io lași și cu Steaua 
si nu vor veni doar in v-zită 
de curtoazie in Petroșani. Jo
cul lor haotic in 
dezordonat, 
oe 
și-l 
din 
lui
rot. Dor Libordi si 
plus Stan - pe core-l 
moi otent și moi obil 
pino ocum in ocest tur 
comoionot — vor găsi resurse 
le să-si depășeoscă odversa- 
rul Io toote capitolele și să 
obțină atit de neceso'o victo
rie. Adică. 1. fără rezerve, in 
meciul de Io Petroșani.

R
nu 

oco- 
in de 

punctele

ICeferiștii clujeni 
prea multe nici 
îndoiesc deci că 
vor reoliza 
E drept că ii încol- 

lonternei 
posibilitatea

Este necesar ca toate servi
ciile administrative clin cadrul 
exploatărilor miniere și ale șan
tierelor de construcții să trea
că imediat la rezolvarea tu
turor problemelor gospodărești 
pe care le mai ridică cămi
nele. să exercite un riguros 
și permanent control asupra 
modului cum se respectă mă
surile stabilite pentru buna 
funcționare a acestora, să fie 
activizate comitetele noi alese 
pentru a-și exercita atribuțiile 
atit în sprijinul • administrației 
cit și în organizarea unor ac
țiuni educative pentru tinerii 
din cămin. Conducerile sindica
telor și organizațiilor 
din cadrul 
ce în care 
ca tinerii 
vor trebui 
tiv și mai

deplosare, 
care enervează 

odversor, vor încerca să 
impună și pe stadionul 
Petroșani. Arma P.oqresu 

nu este ușor de con'.raco- 
cnmponia.

vrem 
deci' 

de

Lipsa controlului din partea 
organelor administrative, s.aba 
muncă de educație din partea 
organizațiilor de sindical și 
U.T.C. din întreprinderi, precum 
și absența unui nucleu coordo
nator de la care să pornească 
inițiativa unor acțiuni folosi
toare pentru tinerii muncitori 
care locuiesc in cămine se re
simte în toate localitățile Văii 
Jiului. Abia la sfîrșibil lunii 
octombrie au început alegerile 
comitetelor de cămin fără ca 
acestea să intre în atribuțiile 
ce le-au fost conferite la con
stituire. Mijloacele de cultura
lizare (televizoare, aparate dc 
radio, biblioteci, jocuri de șah 
ele.) cu can sînt înzestrate să
lile de club existente în aceste 
cămine stau mai mult încuiate.

Interesîndu-ne, în căminele 
vizitate, dacă s-au organizat 
în acest an acțiuni cultural- 
educative pentru tinerii care 
locuiesc aici, am aflat că nu 
s-a făcut nimic. Discutind cu 
tovarășii din comitetele de că
min dacă nu 
cite ajutor în 
că au apelat 
pur.zâtori, cei
exprimat neîncrederea 
terializarea unor astfel dc ac
țiuni. Explicația acestei atitu
dini o găsim în faptul că de 
foarte mult timp pentru a- 
ccști tineri nu s-au organizat 
expuneri, simpozioane, seri cul
turale, joi de tineret, vizionări 
colective de spectacole, recenzii 
etc. Participarea acestora la 
acțiunile de la cluburile mun
citorești din localitățile respec
tive este minimă dacă nu chiar 
lipsește cu desăvîrșire. Situația 
existentă trebuie să stea in 
centrul preocupării tuturor fac
torilor care răspund de educa-

I
Dumitru GHEONEA

U.T.C. 
unităților economi- 

își desfășoară mun- 
gâz.duiti în cămine 
să sprijine mai ne

eficient serviciile
administrative și să se ocupe 
cu toată răspunderea de edu
cația celor care locuiesc în că
minele muncitorești. Este ne
cesar ca mijloacele de cultura
lizare existente să fie mai larg 
folosite, organizîndu-se periodic 
acțiuni cultural-educative în 
funcție dc preocupările și pro
blemele pe care le ridică via
ta. Responsabilii culturali ai 
sindicatelor să desfășoare o 
muncă mai intensă pentru a- 
tragerea tinerilor din cămine 
la activitățile permanentizate 
ale cluburilor muncitorești, an- 
trenîndu-i în număr din ce 
în ce mai marc la acțiunile 
specifice vîrstei și profesiunii 
respective. Numai astfel se va 
putea spune că au fost asi
gurate toate condițiile pentru 
ca tinerii care locuiesc în că
minele muncitorești să fie pe 
deplin mulțumiți, simțindu-se 
tot așa de bine ca acasă.

Majoritatea căminelor au o 
capacitate medie dc cea. 250 
locuri, oferind posibilitatea ca
zării unui număr corespunzător 
de angajați. Există lotuși situa
ții cînd nu se ocupă toate lo
curile din cămin. De exemplu, 
la Petrila, din 260 locuri exis
tente sînt ocupate, numai 230 
sau dacă totuși ele se com
pletează, constatăm o continuă 
fluctuație a tinerilor cazați. 
La Lonca, din cci 246 tineri ca
re locuiesc in cămin, numai 
cca. 40 au o vechime de peste 
un an de zile, ceilalți 200 stau 
doar 10—15 zile apoi pleacă. 
O fluctuație asemănătoare se 
întîlncșie și la celelalte cămi
ne ale exploatărilor miniere 
sau ale șantierelor de construc
ții. Cauzele sînt multiple. Dacă 
unii pleacă prin transfer sau 
demisie, iar alții, întemeindu-și 
o familie se mută in aparta
mente noi, sint destule cazuri 
cînd tinerii trebuie să părăseas
că căminul în urma măsurilor 
administrative determinate de 
absențele nemotivate sau de ac
tele de indisciplină
Ele 
zăI. Dl BEK

săvîrșite. 
dovedesc că tinerii in cau- 
sînt certat i cu disciplina

legate de 
a respon- 
și în res
in tervenit 

și promo-
e cazul să soli- 
acest sens și da
la factorii cores- 
mai multi și-au 

în ma-'

să fie mai mult aju- 
partea C.C.P. Perfec- 
activității colectivului 
întărirea rolului con
ul organizațiilor dc

din 6

de textile; 3 100 kg 
liirtie (maculatură), 
a 20 000 mp și a- 
a 4 000 mp zone

lor de lucru, a stadiului rea
lizării acestora. Vor fi folosite 
diverse forme și mijloace pen
ii u asigurarea participării ma
jorității covîrșitoare a tinerilor 
din unitățile economice la în- 
t.-cerea socialistă. Periodic, se 
vor organiza, la nivelul mu- 
n opiului, dezbateri cu tinerii 
muncitori de diverse profesii, 
cu cadrele tehnico-ingincrești 
tinere. Organizațiile U.T.C. vor 
oi ganiza și in continuare, în 
j ud diferențiat, dimpiade pe 
meserii, concursuri -Intre mc- 
i onorti și protecția muncii" și 
dezbateri 
r. de: se
„ flecare 
eficiență 
du ‘ic*.

Se va 
mult mai 
) >r la prima etapă a concursu
ri.or „Stăpîn. pe volan*. -Bră- 
ț r.i de aur*. -Buna servire". 
„■ artea tehnică și producția” 
eic.

in funcție de necesitățile fie
cărei unități economice, in co- 
l.ioorarc cu conducerile aces
tora. se vor crea condiții ca 
im număr tot mai mare de ti
neri să se poată califica prin 
cursuri speciale fărâ scoaterea 
din producție: se vor prezenta 
in fața tinerilor, pe speciali
tăți. cicluri de expuneri, sim
pozioane. referate și alte ma
teriale cu aracter de infor
mare tehnică. Prin discuții în 
colectivele de muncă, expuneri 
privind istoricul și aclix liateu 
economică a unităților, întâl
niri cu muncitori cu experien
ță. cadre iehnico-inginerești și 
alte activități. organizațiile 
U T.C. îndeosebi din cadrul u- 
nilâțihji C.C.P. și construcții, 
sc vor •-•.ap? îndeaproape de 
.•nt^grares aosu! xer.ților și a

pe teme profesio- 
va extinde inițiativa 
minut fructificat cu 
maximă pentru pre

asigura o participare 
numeroasă a tineri-

noilor angajați in colectivele 
respective, de sporirea pasiu
nii acestora pentru meseria a- 
leasâ, a dragostei față de uni
tatea și colectivul în care lu
crează.

In scopul perfecționării acti
vității organizațiilor L .T.C. in 
rindul tineretului studios, pro- 

i' ciul de program prevede ini
țierea și desfășurarea unui com
plex de activități extrașcolare 
menite să dezxolte răspunde
rea elevilor și studenților fată 
ce învățătură, să întregească 
procesul instructiv-educativ de 
formare a viitoarelor cadre. Pî- 
nă la finele actualului trimes
tru școlar, vor fi reconstituite 
consiliile pentru munca în rin
dul elevilor. Comitetul muni
cipal U.T.C.. cu sprijinul ca
drelor competente va orienta 
mai judicios activitatea socie
tății științifice a elevilor ast
fel incit aceasta să devină un 
nucleu instruct! v-inelod ic a cer
curilor pe obiecte din cadrul 
școlilor In luna mai. se vor 
organiza, pe discipline, sesiuni 
științifice in cadrul societății. 
In școli și I.M.P. se vor orga
niza periodic intilniri ale ele
vilor și studenților cu cadre 
didactice, lectori și conferen
țiari universitari, absolvenți ai 
școlilor respective care le vor 
vorbi despre necesitatea unor 
temeinice pregătiri teoretice și 
practice: comitetele U.T.C. din 
'••oii vor fi ajutate să organi
zeze acțiuni inedite pentru o- 
rientarea profesională a elevi
lor.

Proiectul prevede următorul 
angajament economic in do
meniul muncii voluntar-patrio- 

tice: colectarea a 3510 tone 
metale vecin. 4 000 kg plante 
medicinale și fructe de pădu
re: 13 000 sticle și

a

borcane:
1 500 kg deșeuri dc sticlă: I 500

kg deșeuri 
deșeuri de 
întreținerea 
menajarea 
verzi; plantarea a 2 300 arbori 
ornamentali și a 15 000 puteți 
in fond forestier; întreținerea 
.i 21 baze sportive simple și 
amenajarea altor trei ba. e. Lu
nile aprilie și iunie se declară 
luni ale muncii voluntar-pa- 
liiotice. Comitetul municipal și 
.ele orășenești vor îndruma și 
asigura buna desfășurare a ac
tivității brigăzilor permanente 
de muncă patriotică din școli, 
constituind asemenea brigăzi și 
in alte organizații de bază ale 
U.T.C.

In scopul intensificării preo
cupării organelor și organiza
țiilor U.T.C. pentru informarea 
largă a tineretului asupra pro
blemelor actuale ale politicii 
partidului și statului, organele 
și organizațiile U.T.C. vor ajuta 
și coordona desfășurarea, con
form graficelor și cu un conți
nut corespunzător, activității 
cercurilor de pregătire politico- 
ideologică a tinerelului. Comi
tetul municipal și cele orășe
nești ale U.T.C. vor organiza 
trimestrial la nivelul localită
ților și a comitetelor U.T.C. 
intilniri ale tinerilor cu acti
viști și cadre de partid, de 
stat și ale U.T.C. care vor face 
expuneri cu caracter polilico- 
informaliv, vor da răspunsuri 
la diversele întrebări ale tine
rilor. La instituțiile de cultu
ră in colaborare cu conducerile 
acestora se va permanentiza 
și extinde activitatea unor for
me specifice de pregătire poli- 
tico-ideologieă cum sînt : 
ționarele politice, cadrane 
ternaț tonale, enciclopedii, 
buri de informare ele.

Pentru dezvoltarea ia tineri 

a dragoslei nețărmurite față de

dic-
in- 

ci li

patrie și partid, concomitent 
cu încadrarea întregii activități 
educative din perioada lunilor 
turnătoare in contextul sărbă
toririi mărețului eveniment din 
mai 1971 — semicentenarul
creării P.C.R. — o seamă de 
acțiuni se vor desfășura po
trivit programelor concrete în
tocmite la nivelul comitetului 
municipal, orășenești și din ma
rile unități ale U.T.C.

In acest sens evidențiem 
studiul ce se va efectua în 
cercurile de pregătire politico- 
ideologică asupra unor momen
te de seamă clin istoria P.C.R.. 
a mișcării revoluționare și de
mocratice clin patria noastră, 
organizarea la toate nivelele a 
intîlnirilor tinerilor c.i activiști 
dc partid, cu membri de par
tid clin ilegalitate, profesori de 
istorie, științe sociale și alte 
cadre competente; ținerea unor 
cicluri de expuneri și sesiuni 
dc referate, organizarea in mod 
diferențiat a concursului „50 de 
ani de luptă și mărețe înfăp
tuiri sub conducerea P.C.R.", 
inițierea unui concurs, a unui 
ciclu de filme cu caracter is
toric și tematică legată de is
toria luptelor revoluționare. Se 
vor iniția o gamă largă de ac
țiuni cu caracter cultural, ar
tistic. sportiv și turistic Ia ca
re va fi antrenat un mare nu
măr de tineri.

Variate activități sint prevă
zute in proiect, in vederea spo
ririi contribuției organizațiilor 

la formarea la tineri a 
profil moral-cetățenesc 

In acest sens se vor or- 
in mod diferențiat dez- 
pe teme ale responsa-

sporească interesul și pasiunea 
tinerilor pentru continua ridi
care a nivelului lor de cultură 

generală.

Pentru îndeplinirea 
multă competență a atribuții
lor ce revin organizației U.T.C., 
privind 
riști că 
retului 
acestea 
deaproape 
tru 
și întreceri sportive. Comisia 
municipală de turism va avea 
in atenție în perioada ce ur
mează consolidarea organizato
rică a tuturor cercurilor de tu
rism. lărgirea acestora și crea
rea de noi cercuri: se va a- 
sigura ca in mod eșalonat co
mitetele și organizațiile U.T.C. 
să inițieze săptămîna) acțiuni 
turistice în împrejurimile lo
calităților și in județ.

In fine, proiectul de program 
stabilește un complex dc mă
suri pentru îmbunătățirea con
tinuă a metodelor și formelor 
de activitate, a stilului de mun
că al tuturor organelor și or
ganizațiilor U.T.C. în vederea 
realizării integrale a obiective
lor și activităților propuse.

activitatea sportivă, tu
și de pregătire a tine- 
pentru apărarea patriei, 
vor conlucra mai in

cit sindicatele pen- 
organizarca de manifestări 

întreceri

la concursul Pronosport nr 
decembrie 1970

1. ,U“ Craiova
2. U. T. Arad
3. Jiul
4. „U“ Cluj
5. Politehnica
6. Steagul roșu
7. Steaua
8. Atalanta
9. Bari

10. Brescia
11. Casertan;
12. Modena
13. Novara

— Dinamo București
— Farul
— Progresul
— C.F.R. Timișoara
— S. C. Bacău
— C.F.R. Cluj
— Petrolul
— Palermo
— Monza
— Livorno
— Mantova
— Ternana
— Taranto

I 
I

căre se va ține în ziua de 10 decembrie 1970, ora 9, la sediul Centralei căr
bunelui Petroșani.

Informații suplimentare se pot obține la serviciul personal al C.C.P

ȘȘ-S

T eleviziune
SIMBAtA 5 DECEMBRIE

it.T.C. 
unui 
demn, 
ganiza 
bateri 
bilității tineretului fală de le
gile 
elice 

tale.
Se

statului, față de normele 
de comportare in socie-

prevăd acțiuni menite să

17,00

18,10
18,15

19,15
19,20

19,30

Deschiderea 
Emisiune in 
Publicitate. 
Bună seara. 
Bună scara, 
Publicitate. 
1 001 de sori 
— emisiune 

Telejurnalul

emisiunii.
limba germană.

pentru cei mici, 

de seară.

20,00
20,50

21,40
22,00
22,15

22,45

23,30

Tele-enciclopedia.
Film serial : „Incoruptibilii1' 
gangsterului*.
Portul finlandez Turku.
Telejurnalul de noapte.
Tclesport.

Concertul orchestrei de muzică ușoară a Kadiolclevi- 

ziunii. Dirijor: Sile Dinicu.
închiderea emisiunii.

episodul „Depoziția

SPITALUL 
UNIFICAT VULCAN 
vinde către unitățile 
socialiste purcei în 
vîrstă de 3 luni.

Informații suplimen
tare la șeful sectorulu’ 
economic și gospoc,“ 
resc, telefon 1—03.

; iz zzKnn gz jnxALtj j «.



2 MARȚI 1 DECEMBRIE 1970
1T.1| III IB I Steanul roșu

9

Fotbal, divizia A

Itaullate tehnice ■ ■ ■

l T. L
Rapid
C.F.R. Cluj
S. C. Bacău 
Progresul
Farul
C.F.R. Timișoara 
Petrolul

— Politehnica
— Dinamo
— „U" Craiova
— Steagul roșu
— Steaua
— ..U“ Cluj
— F. C. Argeș
— Jiul

2—0
1—1
0—0
1—0
1—1
2-0
0—2
1—0

Clasamentul

Fe măsură ce inointeoză spre 
voconța de iarnă. divizionarele 
noastre A ne servesc fotbal cu 
lingurița. Și goluri la fel. 12 go
luri in 8 meciuri... Fără comen
tarii. Pe gazoanele brumate nu 
se mai intimplă aproape nimic 
interesant.

Bucureștenele joacă in Capi
tală de la egol Io egal i'.tre 
ele și termină cu doua remize : 
1-1. Dinamo și Rapid, Steaua și 
Progresul ne-au oferit fotbal să
rac de goluri, copiind din ce in 
ce moi mult jocul cu balonul

dează un cuplu de înaintași 
(lancu-Dobrin) core v-a do ta
taie de cap portarilor in reluiul 
campionatului.

La Bacău și Io Ploiești, două 
victorii Io limită ole gazdelor. Și 
aici e normal, previzibil. Băcă
uanii nu cedează puncte acasă, 
iar jiuliștii pierd cu dezinvoltură 
in deplasare. Din iou .e arun
că onatema asupro !u> Popescu. 
Penriu că el a gafat și altă date 
Cine știe dacă este singurul vi 
novat ? Daco nu areșea Popescu 
greșea, poate. Stoker sou greșea

I

Echipa de ju
niori Minerul Vul
can a avut o bu
nă corn]).>i lure în 
etapele disput re 
in campionatul ju
dețean. ciupind 
un loc fruntaș in 
clasament. Aceas
ta se datureșle 
atit eonștiuu iozi- 
tâții la antrena
mente a tinerilor 
fotbaliști, cit și 
preocupăi ii antre
norului lor Con
stantin Biinzâ. E- 
chipa de seniori a 
Minerului Vulc.in 
are deci de un- 
de-și selecta cle
mente pentru a 
avea o comporta
re din ce in te 
mai bună in cam
pionatul județean 
in care activează.

VARȘOVIA 3(1 
— Echipa de 
Cluj a susținut 
niri in Polonia
meci, boxerii români au 
vins cu 11—9 selecționata o- 
rașului Konin. iar în cel 
de-al doilea au pierdut cu 
9 — 11 in fața echipei orașu
lui Pyle.

(Agerpres). 
box C.S.M. 
două înlil-
In primul 
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Politehnica
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24—11
14— 7
18—14
23—18
22—20
16—11
9—11
8—10 

20—15 
17—16
13— 15
14— 17
15— 22 
10—16
8—14

7—21

17
16
16
15
14
13
13
13
12
12
10
10
10

9
8

4

Radiogiafia etapei

es-

Popice Handbal
PARINGUL LONEA

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

rotund italian, inointarea r 
nolei noastre și-o păstrat, 
bobii, verva pentru meciul 
miir.e cu olandezii. B:ne-ar 
fie-oșo.

Universitarii craioveni au
pectat previziunile antrenorului 

lor, Ștefon Coidum, de a smulge 
un punct ceferiștilor clujeni pe 
care l-au dat cu o săptămină 
in urmă jucătorilor de Io 
Cluj. In fond, nu 
bit.

Nimic deosebit 
nici Io Timișoaro. 
victoria
Pe 
prea 
roșii, 
s-au 
vede

„U"
e nimic deose-

nu s-o petiecut 
Credeam, după 

asupra Progresului, că 
ceferiștii timișoreni ii atd 
puternic rozele lanternei 
Se vede insă treaba că 
obișnuit cu e'e. Și se moi 
treaba co Titus Ozon .o-

oltcinevo. In orice caz, Jiul cu ge 
prea repede la vale.

Victorii clare, cu 2-0, au ob
ținut U.T.A., acasă, cu Politeh
nica, și F. C. Argeș, Io Tinvșoa- 
ro cu C.F.R. De remarcat că 
cele patru goluri au fost înscri
se de Oprea și lancu, cite doua 
fiecare pentru echipele lor.

Si cam asta a fost etapa 
xni-o ..................... ’
săracă 
fc joi, 
vreme 
ne serversc fotbal cu 
Și noi așteptăm ceva 
de Io ele. Așteptăm moi 
de Ic Jiul care se caută pe sine 
si nu se regăsește de treisprezece 
etope. Să sperăm că de dumi
nică încolo... (d. g.).

LA PRIMA VICTORIE

o diviziei naționale 
in goluri, sorocă 
neinteresantă. De 

încoace.

o 
A, 
in 
o

echipele nocsUe 
lingurița, 

moi .Tiuit 
mult

In campionatul municipal le 
popice s-a consumat penultima 
etapă in care s-au înregistrat 
rezultate normale, adică victo
riile au revenit formațiilor 
gazdă. Dacă in etapa precedentă 
două 
ța a 
două 
4 900 
etapă 
și-au păstrat constanța, trecîad 
și de data aceasta peste 5 '0 

form iții 
nici

echipe au depășit grani- 
5 000 p.d.. iar 
au totalizai și 
p.d., in această
doar popicarii

celelnlte 
ele peste 

penultimă 
petri le ni

p.d. Celelalte trei 
n-au reușit să doboare 
măcar 4 800 popice.

Pe arena din Petrila a 
loc meciul dintre echipele

avut
Jiul

din localitate și Minerul Pel.o-
- ini. Au ciștigat localnicii cu 
5 047 p.d. 
ntai mare 
bilelor au 
nai Tordk 
Balog - 
Ghirci.ș 
precum
833 p.d. 
p.d., de

Jucând pe arena proprie, 
echipa Paringul Lonea a reușit 
să obțină prima victorie din 
acest compionat, intrecînd pe 
Minerul Vulcan cu 4 787 p.d.
— 4 707 p.d.

Staicu BÂLOI

STOCKHOLM 30 (Ager
pres). — A luat sfîrșit tur
neul internațional de tenis 
„open” desfășurat pe teren 
acoperit la Stockholm. In 
finala probei de simplu mas
culin, americanul Stan Smith 
a reușit să-1 învingă pe 
Arthur Ashe (S.U.A.) cu 
5—7, 6—4, 6—4.

I 
I 
I

Z23

Dominare copioasă 
flar victorie ia limită

Ducă duminica trecută .Știința 
a ciștigat cu scorul de 4—0, 
în fața formației Metalul din 
Topleț. dc 
reușit decit 
mită in fața 
giști — de

a porții sale. A fost pri- 
și singura ocazie mare a

la 4 734 p.d. Cea 
precizie in Ians irea 
avut-o jucătorii Mi- 
— 891 p.d.. Iosif 

877 p.d. .și Eugen 
’.. de la Jiul, 

luliu Wentzel — 
și Ion Grilian — 815 
la Minerul.

pe arena

— 826 p.d.. 
Și

■■ r

.1

sport al 
consumat 

competiției

data aceasta n-a 
o victorie la li- 
unoi alți metalur- 
la Turnu Severin. 

De altminteri, cele 90 de mi
nute regulamentare dc joc s-au 
consumat sub dominarea copi- 
.•■isă a studenților, dar șuturile 
ina i,lașilor nu au putut învin
ge uecît o dată pe valorosul 
p . ar Simonca.

Ș'.iința începe jocul bine din 
primul minut. obține corner 
după corner. Ștefan și Bâlă- 
ncanu ratează ocazii deosebit 
dc favorabile, in ajutorul îna
intării vin pc rind Știr și Bi- 
lea, uneori chiar și fundașul 
central Tudor, dar golul îniîr- 
. multă vreme. Studenții pres- 

joc bun la mijlocul 
și la înaintare, 
periculoase la 
dar nu obțin 

care ramîn fără 
minutele 5, 7, 8, 
26 ca să amintim doar 
înaintașii Științei, pre- 

și Știr. Tudor și Zăvă- 
ratea ă ocazii dintre cele 
favorabile de a înscrie. In 
26. Știr a executat excc- 
o lovitură liberă de la

sală 
ma 
oaspeților de a înscrie. La mij
locul terenului, Știr • primește 
colaborarea lui Tismănaru, ca
re-1 înlocuiește pe Bitea, le- 
gind mai bine jocul, alimen- 
tîndu-și mai bine cu mingi u- 
tile colegii din atac. Pe partea 
dreaptă, Bălăneanu muncește 
mult, in timp ce Făgaș, pe a- 
ripa stingă, nu-și ajută sufi
cient colegii de linie. Multe 
mingi se opresc pe capetele lui 

aceștia 
reușesc 

in 
trei 
•Ști- 
par-

Ștefan dar
nu

nici un balon

I 
I 
I
I

re D

MINERUL LUPENI, PIERDE 
ÎN SERIE ÎN DEPLASARE

CAMPIOimUI

Pe terenul de 
ccului Vulcan s-a 
limul act al 
handbal desfășurată între echi
pele liceului. întrecerea a opus 
lormațiile claselor a IX-a B și a 
Xl-a B. In pofida scorului 
strîns, meciul a fost pasionant, 
demonstrînd un sensibil echi
libru valoric intre cele două 
combatante, ajunse pe bună 
dreptate în finală In urma u- 
nui joc mai bun, au învins cu 
scorul de 3—2 (1 — 1) elevele 
dintr-a IX-a B, care au cu
cerit astfel primii lor lauri 
sportivi in anul de debut în 
liceu. Din echipa învingătoare 
au făcut parte Ghizela Simo, 
Victoria Chincișan. Loreta Un- 
taru. Fcaterina Dclca. Maria 
Dragomir. Daniela Marușca, 
Florentina Bejan. Dintre aces
tea, o impresie mai bună au 
lăsat Ghizela Simo și Victo
ria Chincișan. De la învinse 
s-a remarcat Edith Popescu.

După meci, o dată cu trofeul 
inmînat câștigătoarelor de către 
prof. Ecaterina Gurtavenco, e- 
chipa de handbal fete a clasei 
a IX-a B a primit și felicită
rile calde ale colegilor.

Li
li 1- 
de

NURNBERG 30
— In meci retur 
liniile de finală 
campionilor 
handbal 
Niîrnberg 
olandeză, 
de â
vest-germane s-au calificat 
pentru turul următor al com
petiției.

(Agerpres). 
pentru op
ale .Cupei 

europeni" 
(feminin), S. 
a învins formația 
„Swift" cu scorul 

3 (3—1). Handbalistele

la 
C.

OSLO 30 (Agerpres). — Nu
meroși spectatori au urmă
rit la Stavanger (Norvegia) 
intilnirea internațională ami
cală de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele Nor
vegiei și Poloniei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (2—0. 1—0. 0—0).

creea- 
poarta 

decîl 
rezul- 
10, 18,

Marcu și 
sint cam lenți și 
să trimită 
poarta lui Simonca. După 
cornere consecutive, totuși, 
ința înscrie unicul gol al 
tidei așteptat cu sufletul la gu
ră utila vreme. Făgaș centrea
ză înalt în fața porții. Marcu 
se ridică peste un buchet dc 
jucători și trimite mingea cu

Ca și la Dunărea Calafat, Mi
nerul Lupeni a mers și la Mol
dova Nouă cu gînduri mari și 
cu speranțe. Dar, întocmai ca 
și la Dunărea Calafat. Minerul 
Lupeni a capotat și la Moldova 
Nouă. Și cu același scor : 2—0. 
Fotbaliștii din Lupeni au ata
cat din primul minut și in 
minutul 7, Răsădeanu s-a trezit 
cu poarta goală in față, a dri
blat și portarul dar. culmea

nivelat, îmbibat 
peții evoluează 
fără vlagă, fără 
fel că nici nu

jimijw
Mircea MUNTEANU

profesor-- <---

au ieșit învingători la 
feminin cu Cin Min- 
dublu

Ciuan
bărbați prin 

Tze-tun și Li 
dublu mixt cu 
Cih-lin și Lin

t:

localnicilor, 
creează mei măcar una 
acele situații cure fac 
publicului, care aduce 

Cu un asemenea joc.

Schi

leuză un 
terenului 
ză faze 
adversă, 
cornere 
tal. In 
22, 24. 
cile va. 
cum 
laș. 
mai 
min. 
lent
io metri de poarta lui Simon
ca. dar acesta a apărat in a- 
cecași manieră. Notăm in con
tinuare presingul insistent al 
Științei, apărarea supraaglome
rată. disperată, a metalurgiști- 
lor din Tr. Severin și forma 
foarte bună a portarului Si
monca, care face demonstrații 
de virtuozitate, 
primul șut spre 
rincan abia in 
pc al doilea, și 
ecastă primă repriză, in mi
nutul 42. Studenții sint pe 
punctul de a înscrie in minu
tul 37 cînd. la un corner exe
cutat cu efect dc pe aripa stân
gă de Făgaș, mingea este res
pinsă în ultima instanță de pe 
linia porții de către Vișan. In 
minutele 38 și 40, Ștefan și 
Marcu irosesc încă două oca
zii rarisime de gol și 
repriză 
alb și ( 
nc-e de

Partea 
consumă 
minare a 
tinuă să 
și nimic 
iii sîe.t ceva 
în minutul 47 Marincan este 
spectator la o minge trimisă 
de Căpriorii în bara transver-

sca- 
Ma- 
tra- 
oca-

Oaspeții trimit 
poarta lui Ma- 

minutul 35, iar 
ultimul din a- 

in 
sini

prima 
ia sfîrșit cu un scor 

cu un raport de cor- 
• 10—0 pentru Știința, 
i a doua a meciului se 

tot în nota de do- 
studenților. care con- 
obțină doar cornere 

altceva. Acum oaspe- 
mai insistent,i și 

Marincan 
minge

dar au ratat din nou 
mult. Totuși ei au în- 

Au învins la limită, u- 
două puncte aducîndu-i 
poziție fruntașă in cla-

capul în plasă. Tn continuare. 
Știința domină, obține din nou 
multe cornere dar nu mai în
scrie. Oaspeții se apără bine și. 
in minutul 72, Jimborcanu 
pă singur spre poarta lui 
rincan dar se pripește și 
ge afară. Ultimele două
zii ale meciului sint ratate de 
Rotea (care l-a schimbat in 
min. 74 pe Ștefan) și de Mar
cu. cînd Cîntar a scos de pe 
linia porții un gol ca și făcut.

Studenții au efectuat din nou 
un joc bun, și-au creat din 
nou foarte multe ocazii de a 
înscrie, 
foarte 
vins. 
ceste 
pe o
sament.

In intilnirea de duminică, 
care a fost condusă cu com
petență de către Ion Banciu din 
Sibiu, au jucat următoarele 
formații : ȘTIINȚA : Marincan 
— Ștefănescu, Zăvălaș, Tudor. 
Varhonic — Bitea (Tismănaru), 
Știr — Bălăneanu, Marcu. Ște
fan (Rotea). Făgaș. METALl L; 
Simonca — Davidescu. Cîntar. 
Vișan. Cirtog — Jimboreanu, 
Rotaru — Olteanu, Căpriorii. 
Bota. Țîră.

Ultima clapă a turului : Du
nărea Calafat — Știința.

ghinionului, a căzut, ratînd cea 
mai mare ocazie a meciului. 
De acum gazdele ies la atac, 
se instalează in careul adver
sarului pe care-1 obligă să se 
apere supranumeric timp dc 44 
de minute. In acest minut 44 
al primei reprize, extrema 
dreaptă Pîrvu ia o acțiune pe 
cont propriu, trece in dribling 
de apărătorii oaspeți 
ză puternic in gol : 
tru Minerul Moldova 
acest scor se termină 
priză.

După pauză, cele
mâții luptă mult între ele. dar 

. și cu terenul foarte greu. de-|

și șutea- 
1—0 pen- 
Nouă. Cu 
prima re-

două for-

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT Nr.

din 29 noiembrie 1970

48

cu . apă. O as
in eon fin tiare 

dăruire, ast- 
puteau emite 

pretenții nici măcar la un punct.
Gazdele sint mai dinamice, 
luptă cu mai mult elan, for- 
țîndu-și adversarul să se ape
re in disperare. In minutul 68, 
la o bîlbiialâ in fața porții lui 
Șarpe, același l’irvu urcă sco
rul la 2—0 pentru echipa sa. 
Fotbaliștii de la Minerul Lu
peni fac față cu greu atacuri
lor susținute ale 
dar nu 
dintre 
deliciul 
goluri.
Minerul Lupeni nu putea face 
mai mult decit să piardă: cu 
asemenea jocuri la inlîmplare, 
dezorientate. Minerul Lupeni 
nu poate spera la ceea ce și-a 
propus la începutul campiona
tului : câștigarea serici a cin- 
cea in care activează. Este 
inadmisibil ca o echipă cu pre
tenții să nu tragă nici un șut 
periculos la poarta adversă 
de-a lungul a !)() de minute 
de joc. Intilnirea a fost totuși 
plăcută și s-a desfășurat in li
mitele unei perfecte sportivi
tăți. Gazdele au ciștigat pe 
merit. în vreme ce oaspeții au 
decepționat. Echipa Minerul 
Lupeni a jucat în următoarea 
formație : Șarpe — Ambruș, 
Tonca, Pali. Polgar — Șvedac, 
Burnete, Precup — Cotroază, 
Răsădeanu (Macavei și apoi 
Lucuță), Gross.

Ultima etapă a turului cam
pionatului județean de foli?ai 
a programat pe terenul din 
Lunea intilnirea dintre fon..a 
țiile Paringul din localitate Ș'- 
noua promovată Preparatorul 
Lupeni. La capătul 
disputat, lonenii au 
victorie comodă cu 
5—0.

Gazdele au luat 
partidei 
nule obținînd un mare număr 
de cornere. dar nereușind să 
înscrie nici măcar o dată. Oas
peții le-au opus o rezislenlă 
dîrză, astfel că rezultatul la 
pauză a fost 0—0, in ciuda 
faptului că lonenii ..conduceau' 
cu 19—2 la cornere.

După pauză, echipa oaspete 
s-a aflat la un pas de a des
chide scorul, dar balonul, expe
diat puternic de un înaintaș, 
dintr-o lovitură liberă dc 'a 
20 dc metri de poarta lui Duck, 
a înlîlnit bara. Imediat insă cei 
care deschid scorul sint local
nicii. Bucși trimite balonul în

unui 
obținut 
scorul

JOC 
o 

de

conducere;
încă din primele ml

poartă de la numai 6 metri, 
acesta fiind momentul psiho
logic al înlîlnirii. Oaspeții au 
cedat treptat inițiativa și la- 
nenii au mai înscris de 4 ori 
prin Bucși. Baky (2) și David, 
cu scorul de 5—0 terminîndu se 
o partidă interesantă. A plăcut 
jocul ambelor formalii, echipa 
Paringul demonstrînd însă un 
plus de tehnică, de condiție 
fizică, dînd mai multă specta
culozitate meiului. Din echipa 

s-au detașai Marton, 
și întreaga apărare, i'ir 
învinși a ieșit in evi- 
jocul portarului Rom .li

locală 
David 
de la 
dență 
ezi, care, de fapt, este jucător 
de cîmp, dar a reușit să sal
veze 4 goluri gala făcute. B>r- 
dangiu și Vișa. Intilnirea a 
fost condusă de o brigadă de 
arbi'ri din Hunedoara, avîn- 
du-l la centru pe Ilie Ștef;.- 
niță.

La juniori : Paringul — Pre 
părătorul 0—0.

După antrenamentele efec
tuate la „sol", elevii Școlii 
sportive Petroșani au luat du
minică primul contact cu ză
pada pe pîrtiile din masivul 
Paring. Însoțiți de profesurtii 
Gedeon Gunther și de antreno
rul Gheorghe Lupaș. ei 
luat cu asalt pîrtiile de
Slima. e un timp și o zăpiJă 
foarte bună. Cu toții au vădit 
multă poftă in pregătire. re- 
mareîndu-se in mod deosebit 
Victor Mihuț. care a obținut 
și de această dată nota ma
ximă în rindul colegilor săi.

au
la

Dumitru BÎRLIDA 
antrenor

----♦----

Dbi toate sporturi’e

G. T.

Nicolae POPA

STOCKHOLM 30 (Ager
pres.) — Campionatele inter
naționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei, desfășurate 
in orașul suedez Ilalmstad, 
au fost dominate de repre
zentanții R. P. Chineze, care 
în probele individuale au 
ciștigat patru din cele cinci 
titluri puse in joc. Sportivii 
chinezi 
simplu 
cih. Ia 
cuplul
Cian-huan, la 
perechea Cian 
llui-cin și la dublu femei cu 
Cin Min-cih și Lin Hui-cin 
După cum se știe, in compe
tiția pe echipe, formația fe
minină a R. P. Chineze a 
terminai, de asemenea, pe 
primul loc.

Proba masculină individua
lă a revenii jucătorului sue
dez Hans Alser învingător in 
finală cu 3—1 
patriotului său

in fața corn- 
Bcngtsson.

(Agerpres). — 
sfîrșit întrecerile 

semifinale a Cupei

Dumitru GIIEONEA

Dispută aprigă pentru balon

Fiorentina — Bologna 
Foggia — Verona 
Internazionale — Catania 
Juventus — Roma

2

1
1

Lancrossi — Cagliari X
Lazio — Napoli X
Sampdoria — Torino X

Varese — Milan X
Cesena — Atalanta X
Masscse -- Bari 2

Monza — Brescia 2
Palermo -- Pisa X
Ternana -— Catanzaro X

Stimulente penam 
micii fotbaliști
In scopul stimulării activi

tății fotbalistice in rindul 
copiilor. Federația Română 
de Fotbal a acordat nu de 
mult un premiu de o mic de 
mingi celor mai bune echipe 
din școlile generale, care 
s-au evidențiat in întrecerile 
organizate la nivel de școală, 
oraș sau municipiu.

In Valea Jiului s-a desfă
șurat un campionat munici
pal al școlilor generale care 
a angrenat la întreceri 18 
echipe. desfâșurîndu-și acti
vitatea pe patru centre : Pe
trila, Petroșani, Vulcan m 
Lupeni. Pentru comportarea 
bună a unor mici fotbaliști, 
municipiul nostru, a primit 
din partea F.R.F. 12 mingi 
de fotbal care vor fi mini 
nate formațiilor clasate pe 

primele trei locuri in cam
pionatul municipal pe acest 
an. Echipele care vor benefi
cia de acest stimulent sint 
ale Școlii generale nr. 5 Pe
trila, nr. 5 Petroșani și nr. 3 
Lupeni.

Cu prilejul ședinței de ale
gere a organelor sportive de 
la Școala generală nr. 5 Pe
troșani, 
deja 4
echipei școlii drept premiu 
pentru 

care a 
meciurilor desfășurate.

B. STAICU

Meciul de duminică dintre 
echipele Minerul Aninoasa și 
I.G.C.L. Hunedoara a fost 
sit de spectaculozitate și 
terminat la egalitate : 3—3. 
mare număr de spectatori 
venit să-și încurajeze 
și să-și ia un 
la ea pină în , 
păcate, ei nu au putut aplauda 
o victorie a favoriților lor și. 
mai mult, nu au putut vedea 
un joc frumos. în limitele 
sportivității. Aceasta deoarece 
comportarea localnicilor a fost 
sub posibilitățile reale, țieoarc- 
ce puțin a lipsit ca hunedore- 
nii să plece cu victoria. In pri
mul sfert de oră. deși jocul 
a fost echilibrat, cei care în
scriu sint oaspeții. Gazdele 
dau drumul la nervi. comit 
multe faulturi, se reped la 
arbitru. îl insultă și meciul 
continuă intr-o notă de încor
dare. l’rima repri/â se sfîrseș- 
te cu rezultatul de 1—0 în fa
voarea oaspeților.

La reluare, atmosfera de pe 
teren este, de asemenea, apă
sătoare, nemulțumind publicul 
spectator. In min. 53 aninose-

lip- 
s-a 
Un 
au 

echipa 
rămas bun de 

primăvară. Din

nii egalează printr-o lovitură 
de la 11 metri. Fazele de fotbal 
alternează, dc la o poartă la 
alta si in min. 70 aninosenii își 
măresc avantajul la 2—1. Ri
posta hunedorenilor este ime
diată și 2—2. In ultimul sfert 
de oră scorul se mai modifică 
de două ori. Tot gazdele sint 
cele care preiau avantajul cu 
::—2. dar hunedorenii egalea
ză pentru a doua oară și ast
fel partida se încheie cu re
zultatul de 3—3. A fost 
meci
vos. un meci care nu a 
spectatorilor.

La capitolul aprecieri ii 
tăm pe Șink. Tomuș și 
că de la gazde, pe Victor 
Dobre de la hunedoreni. 1 
in primăvară, conducerea teh
nică a echipei Minerul \ninoa- 
sa are timp sâ reflecteze la unc
ie măsuri care sâ aducă iim>‘i 
nătățiri in jocul echipei pentru 
returul campionatului, care ;ă 
întroneze un climat de disci- 
pl:nă și principialitate.

La juniori : Minerul — 
I.G.C.L. 3—0.

Pe stadionul Giulești s-a 
disputat duminică intilnirea 
internațională dc fotbal din
tre echipele de juniori ale 
României și R.D. Germane. 
Fotbaliștii români au obți
nui victoria cu scorul dc 
1—o (1—0) prin punctul mar
cat de Donose în

MADRID 30 
An luat 
grupei 
campionilor europeni'1 la polo 
pe apă de la Barcelona. In 
ultima zi a competiției, 
chipa Dinamo Moscova a în
vins cu scorul de 7—4 (2—1. 
4—1. 1 — 1. ()—l) formația 
O.S.C. Budapesta. Intr-un alt 
joc, Mladost Zagreb a între
cut cu 6—I (2—1, 2—2, 0-1. 
2—0) pe C. N Barceloneta. 
Clasament final : I. Dinamo 
Moscova — 6 puncte; 2. Mla
dost Zagreb — 4 puncte; 3. 
O.S.C. Budapesta — 2 punc
te; 4. C. N. 
0 puncte, 
nalâ 
ficat 
cova

e-

Barceloneta — 
Pentru grupa f_i- 

a competiției s-an cali- 
echipele Dinamo Mos- 
și Mladost Zagreb.

minutul 1’2.

★
VARȘOVIA 29 

— Intr-un meci 
nai amical de 
gheață disputat la Lodz. 
chipa locală L.S.K. a între
cut cu scorul de 7—6 forma
ția suedeză Akers.

(Agerpres). 
intornațio- 
hochei pc 

e-

ziua a doua a grupei 
de îa Belgrad 

înregistrat următoarele 
Partizan Belgrad 
Stockholm 8—1 

1. 3—1. 2—1); Aka- 
Ethnikos Pi- 

) _2, 1 —0.

In 
semifinale 
s-au 
rezultate :
— S.S.K. 
(1 — 1. 2—1 
demik Sofia — 
reu 5—3 (2—0.
1—1).

In clasament conduce Par
tizan Belgrad cu 4 puncte, 
urmată dc S.S.K 
și Akademik Sofia 
bele cu 
Ethnikos

Stockholm
am

cite 2 puncte și 
Pireu — 0 puncte.

de uzură, un meci
un

nor-
plăcut

no-
Broas-

’ Și 
Pînu

R. VALEDI

★
VARȘOVIA ’29 (Agerpres).

— Turneul internațional de 
handbal (rezervat echipelor 
de tineret) de la Bielisow s-a 
încheiat cu victoria selecțio
natei Poloniei. Handbaliștii 
polonezi au totalizat 4 punc
te. fiind urmați in clasament 
de Ungaria — 3 puncte, se
lecționații orașului Katowice
— 3 puncte și Danemarca
— 2 puncte. In ultima zi a 
competiției s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Unga
ria — Polonia 20—15 (7 — 7); 
Katowice — Danemarca 14— 
10 (5-5).

au fost acordate 
mingi ce i-au revenit

comportarea bună pe 
avut-o de-a lungul

AH LA
La școala secundară din localitatea Strc- 

bek din regiunea Magdeburg (R.D.G.) a fost 
introdusă in programa școlară, începînd din 
acest an, o nouă materie : șahul. Elevii din 
clasele a V—VIII-a vor studia teoria jocu
lui de șah cu demonstrații practice în cla
să. Jocul de șah a constituit din vremurile 
străvechi faima acestei localități. Locuitorii

COALA
intr-atît de pasionați de acest joc incit 
cooperative de producție de aici i-au 

numele „Șahul", fațadele multor case 
împodobite cu pătrate sau figuri de 
In zilele dc sărbătoare cetățenii loea-

unei 
dat 
sini 
șah.
lității se întrec în sportul favorit. Atunci 
elevii de școală sint folosiți drept figuri de 
șah cu ajutorul cărora veterani în ale jocu
lui demonstrează cele mai iscusite soluții.

PARIS

Pe marginea meciului de 

rugby Franța — România 

disputat la București, co 

mentatorul sportiv al Agon 

ției France Presse scrie, prin 

tre altele: .Echipa de rughi 

a Franței a început cu bine 

noul sezon internațional, ciș 

tigînd cu 14—3 in fața unei 

echipe române, care nu pare 

a avea valoarea celei din 

trecut. Francezii își datorea 

ză in primul rind victoria 

fundașului Villepreux, el sin 

gur autorul a 11 puncte. Ro 

mânii au jucat bine din punct 

de vedere tactic și au fost 

mereu la balon, astfel că 

francezii nu au reușit să-și 

impună jocul lor obișnuit. 

Precizia lui Villepreux și 

spontaneitatea lui Pebeyre au 

permis însă ..echipei cocoșu

lui galic- să obțină în final 

o victorie -meritată**.

V.________ —

3ii (Agerpres).
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si-au reluat cursul normal
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FAPTUL
DIVERSasupra problemelor dezarmării■

IN LUME
PRĂBUȘIREA unui
AVION AL C.R.I.

ci ca un plan de acțiune desti
nat să organizeze negocierile 
de dezarmare din Comitetul de 

. să 
eforturile și voința

4 (Agerpres). — Conform unei emisiuni 
radio .Vocea Revoluției", captată la Dakar.

„Soțialisticeskaia Industria

DAKAR 
postului de 
citată de agenția France Presse. autoritățile din Guineea 
controlează ferm situația in regiunea Koundara, învecinată 
cu Guineea-Bissau. Potrivit aceleiași surse, toate activitățile 
din țară și-au reluat cursul normal, iar autoritățile din 
Conakry au solicitat misiunilor diplomatice .să semnaleze 
pe toți mercenarii sau elementele dubioase care ar încer
ca să se refugieze pe teritoriile lor'. De asemenea, un 
comunicat al forțelor armate cere populației să manifeste 
in continuare vigilență.

COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE $1 DE SECURITATE

încheierea dezbaterilor Interviul acordat de cancelarul

a

s

B
a
B

Raportul 
Speciale

Comisiei 
a O. N. U

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— Comisia specială a ‘ Orga
nizației Națiunilor Uni’c 
care a efectuat o anchetă 
asupra invaziei grupurilor 
de mercenari în Guineea a 
prezentat vineri, in fața 
Consiliului de Securitate. an 
raport in care se arată că 
atacul a fost efectuat de 
.unități navale și militare 
portugheze". Raportul men
ționează că ..forțele de in
vazie au fost constituite din 
unități portugheze. în spe
cial trupe africane prove-

nind din Guineea portughe
ză. aflate sub comanda unor 
ofițeri portughezi de carie
ră*. De asemenea, raportul 
amintit subliniază că aces
te unități au fost'formate pe 
teritoriul Guineei portughe-

Comisia de anchetă însăr
cinată de Consiliul de Secu
ritate să examineze la fața 
locului situația din Guineea 
în urma invaziei portugheze 
a fost formală din reprezen
tanți ai Finlandei. Columbi
ei. Poloniei, Zambiei și Ne
palului.

■■

■
Q

Declarația ministrului
de externe
TOKIO 4 (Agerpres). — Mi- 

nistrul de externe Kiichi Aichi 
a declarat, în cadrul dezbate
rilor din Dietă, că Japonia 
este înclinată in momentul de 
față să considere improprie a- 
derarea la așa-numita formulă 
„problemă importantă- privind 
reprezentarea Chinei la Na
țiunile Unite (conform proce
durii O.N.U., o rezoluție intr-o 
problemă considerată impor
tantă necesită o majoritate de 
două treimi pentru a fi apro
bată — n.r.), anunță agenția 
Kvodo.

Din momentul în care rezo
luția prin care s-a cerut res
tabilirea la O.N.U. a drepturi
lor guvernului de la Pekin și 
înlăturarea autorităților din T il- 
van a cîștigat aprobarea majori
tății simple in sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.. oficialită
țile guvernamentale japoneze 
au vorbit în repetate rînduri 
de o nouă revizuire a politicii 
guvernului față de problema 
reprezentării chineze. Este pen-

al Japoniei
tru prima dată, remarcă agen
ția japoneză, cînd o înaltă ofi
cialitate guvernamentală a ad
mis în mod deschis inadver
tența menținerii formulei „pro
blemă importantă".

Ministrul de externe al Ja
poniei a menționat că guver
nul său va trebui să studieze 
cu grijă formula care ar urina 
să fie adoptată de acum îna
inte. Răspunzând unei între
bări, el a spus că „Japonia va 
sprijini în cele din urmă admi
terea Chinei în O.N.U., mărtu
risind intenția guvernului său 
de a avea convorbiri cu RP. 
Chineză. în spiritul respectu
lui reciproc al pozițiilor fiecă
reia dintre cele două țări.

★
Agenția Kyodo relatează că 

„surse japoneze și americane 
de la Washington și-au mani
festat dezacordul față de su
gestiile formulate de ministrul 
de externe, Kiichi Aichi, pri
vind revizuirea formulei în 
legătură cu reprezentarea Chi
nei la O.N.U.".

NEW YORK 4. — Trimisul 
special .Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite: Comi
tetul pentru problemele politice 
și de securitate al Adunării Ge
nerale a Organizației Națiuni
lor Unite și-a încheiat dezbate
rile asupra problemelor dezar
mării. cu adoptarea unui pro
iect de rezoluție privind pro
gramul dezarmării generale și 
totale.

Proiectul de rezoluție adop
tat cere Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva să 
studieze măsurile ce trebuie 
luate în domeniul dezarmării 
generale și totale în direcția 
realizării obiectivelor prevăzute 
în programul deceniului dezar
mării. Programul conține, în 
partea sa introductivă, princi
piile ce trebuie să stea la baza 
negocierilor de dezarmare, 
printre care prioritatea dezar
mării nucleare, controlul asu
pra transpunerii în practică 
a măsurilor adoptate, alocarea 
unei părți din fondurile deve
nite disponibile prin dezarmare 
pentru progresul economic și so
cial al țărilor în curs de dezvol
tare, informarea opiniei pu
blice mondiale asupra proble
melor înarmării și dezarmă
rii etc. De asemenea, progra
mul adoptat înscrie toate tra-

talele încheiate pînă în prezent 
în domeniul dezarmării și suge
rează în mod detaliat unele 
măsuri de întreprins în direc
ția asigurării păcii și securită
ții lumii prin dezarmare nu
cleară. reducerea stocurilor de 
arme convenționale, a forțelor 
armate și cheltuielilor militare.

După părerea delegației Ro
mâniei. a arătat reprezentan
tul țării noastre la O.N.U., 
Gheorghe Diaconcscu, acesta 
este un document amplu și 
valoros, conținînd principalele 
aspecte ale problematicii înce
tării cursei înarmărilor și ale 
înfăptuirii dezarmării genera
le și totale. El definește în- 
tr-o manieră corespunzătoare 
obiectivele și principiile pro
gramului dezarmării. In ce pri
vește cuprinsul programului, 
acesta încorporează elemente 
consacrate deja prin rezoluțiile 
O.N.U. — dezarmarea generală 
ca obiectiv fundamental, prio
ritatea absolută a dezarmării 
nucleare, precum și un ansam
blu de măsuri parțiale ce se 
cer întreprinse pentru realiza
rea unor progrese constante și 
concrete pe calea dezarmării.

Delegația României, a subli
niat vorbitorul, concepe acest 
program al dezarmării nu ca un 
simplu inventar de probleme.

la Geneva și de la O.N.U., 
mobilizeze 
politică a statelor în vederea 
obținerii unor rezultate con
crete pe planul dezarmării, re
clamate de realitățile stringen
te ale vieții internaționale, în 
primul rînd de pericolele 
care le generează ritmul 
amploarea cursei înarmărilor. 
Desigur, acest program nu con
stituie un plan static sau imu
abil ci unul dinamic și flexibil 
pus de acord și actualizat în 
concordanță cu evoluțiile ce vor 
avea loc pe planul dezarmării, 
cu propunerile ce vor fi făcu
te pe parcurs dc diferite state.

In încheiere, ambasadorul 
Diaconescu a anunțat că dele
gația română va vota în fa
voarea proiectului de rezoluție 
privind programul dezarmării. 
Supus votului, acest document 
a fost adoptat cu 90 de voturi 
pentru, nici unul contra și 11 
abțineri.

pe 
și

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Ziarul „Soțialisticeskaia In
dustria" publică răspunsul dat 
de cancelarul R. F. a Germa
niei, Willy Brandt, la întreba
rea corespondentului la Bonn 
al acestui ziar privind acțiuni
le guvernului federal în vede
rea traducerii în viață a Tra
tatului sovieto-vest-german. A- 
rălînd că perioada care s-a 
scurs dc la semnarea tratatu
lui este destul de scurta pentru 
a se înregistra mari realizări 
pe această linie, Willy Brandt 
a declarat că „ministrul econo
mici. Karl Schiller, ministrul 
cercetării ștințifice și educa
ției. Hans Leussink, au făcut, 
în acest timp, călătorii la Mos
cova. Acestea nu au fost doar 
vizite de informare, de investi
gație. Au fost descoperite nu
meroase domenii în care putem 
colabora în interesul ambelor 
țări. In ultimele luni, s-au -n- 
târit considerabil contactele 
între marile firme din - R.F.G. 
și organizațiile sovietice de

comerț exterior. Chiar în aces
te zile se stabilesc contacte 
între oamenii de știință din 
ambele țări. Sint convins că 
comerțul, schimbul de mărfuri 
dintre noi se vor extinde con
tinuu".

Ilustrînd unii factori care se 
răsfrâng favorabil asupra dez
voltării relațiilor dintre R.F.G. 
și U.R.S.S., cancelarul s-a re
ferit la apropiatele acorduri 
privind deschiderea unui con
sulat sovietic la Hamburg și 
a unui consulat vest-german la 
Leningrad, precum și la stabi
lirea unei linii aeriene directe 
între cele două țări. Ziarul 
menționează că, după cum a 
declarat Willy Brandt, la tra
tativele în aceste probleme a 
fost realizat un progres con
siderabil.

„Cancelarul R.F.G., conchide 
ziarul, a subliniat că Tratatul 
de Ia Moscova a pus baze so
lide pentru îmbunătățirea trep
tată și consecventă a relații
lor dintre R.F.G. și U.R.S.S.".

Guvernul francez se opune 
revizuirii Cartei 0. fl. U

1 
I 
I 
I 
) 
ț 
I
I

• Ample acțiuni greviste și de protest

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul joi în fața 
Comisiei Juridice a Adunării 
Generale a O.N.U. Jacques 
Kosciusko-Morizet, reprezen • 
tantul permanent al Franței la 
Organizația Națiunilor Unite, 
a declarat că guvernul fran
cez se opune unei revizuiri a 
Cartei O.N.U. „Documentul 
își păstrează întreaga sa va
loare, întreaga eficacitate, de
oarece niciodată pînă în pre
zent Națiunile Unite nu au 

~fost în situația să constate, în 
vreuna din situațiile cărora au 
trebuit să le facă față, ab
sența unui mijloc, a unei pro
ceduri, a unei posibilități", a 
arătat diplomatul francez, care 

adăugat : „In opinia guvernu-a

■ ♦—

DACCA 3 (Agerpres). - Un 
avion de transport aparțimnd 
Crucii Roșii Internaționale și 
care avea la bord ajutoare 
destinate sinistraților din Pa
kistanul oriental s-a prăbușit 
deasupra localității Sudhapm, 
in apropiere de Dacca. Cei 
patru membri ai echipajului și 
alte trei persoane aflate la 
bord și-au pierdut viața. Ayio- 
nul s-a prăbușit intr-un car
tier al orașului, distrugind 
citeva locuințe și rănind mai 
mulți locuitori,

POLUAREA AMENINȚĂ 
CU „MOARTEA" 
MAREA MED1TERANĂ

MADRID 4 (Agerpres). — 
In Spania au continuat vi
neri acțiunile greviste și de 
protest împotriva judecării 
celor 16 militanți basci de 
către un tribunal militar 
special. Astfel, după cum 
informează agenția France 
Presse. peste 20 000 de sala- 
riați din centrele industria
le Hernani. Tolosa, Renters 1. 
Pasajes. Eibar și Mondra
gon din provincia Guipuz
coa au încetat lucrul, iar pe 
străzi au avut loc demon-

strații. In orașul Hernani, 
participanții la demonstrații 
au ridicat baricade împotri
va forțelor de poliție.

La Bilbao, numărul gre
viștilor atinge în momentul de 
față 20 000 de persoane. Cei 
16 membri ai organizației 
„Prieteni ai Națiunilor Uni
te" continuă greva 
începută joi la 
iar Universitatea 
suspendat vineri 
întrucît studenții 
să participe la ore.

foamei 
Barcelona, 
locală și-a 

cursurile, 
au refuzat

U Thant 
recomandă 
prelungirea 
mandatului 

forjelor O.N.U 
stajionate 
în Cipru

lui meu, toate posibilitățile o- 
ferite de Cartă nu au fost încă 
utilizate, sau n-au fost bine 
utilizate și, dacă așa stau lu
crurile, nu în imperfecțiunea 
textelor trebuie căutată cauza, 
ci mai degrabă în dezacordu
rile politice care constituie o 
frînă pentru voința de colabo
rare și împiedică ca instituția 
noastră să fie cu adevărat o 
organizație de națiuni unite. 
Carta nu este numai documen
tul care definește puterile și 
atribuțiile diferitelor organe 
ale instituției noastre, ea este, 
de asemenea — și înainte de 
orice altceva — constituția 
fundamentală a comunității in
ternaționale. Dacă am interve
ni cu ceva în privința ei. rscăm 
să punem în discuție un sistem 
unanim acceptat. Manifestând 
divergențe în privința Cartei, 
am avea, în cel mai fericit caz, 
de înfruntat pericolul grav de 
a o slăbi".

Q JAPONIA va livra Uniu
nii Sovietice utilaje complete 
pentru trei mari uzine moder
ne de amoniac și pentru o 
fabrică de etilena. Un contract 
în acest sens a fost încheiat 
la Moscova între Organizația 
sovietică de comerț exterior 
„Tehmașimport" și firma japo
neză „Toyo Engineering". A- 
chiziționarea acestor utilaje, 
menționează agenția TASS, va 
permite extinderea producției 
■polimerilor și îngrășămintelor 
minerale în U.R.S.S.

© Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al 
R. D. Germane a protestat în 
legătură cu apropiata „vizită 
de lucru* a președintelui R. F. 
a Germaniei, Gustav Heine
mann, în Berlinul occidental, 
subliniind că acest oraș consti
tuie o entitate politică de sine

© Comitetul pentru afaceri 
externe al Camerei Reprezen
tanților a aprobat joi cererile 
președintelui Nixon privind a- 
locarea unor credite suplimen
tare de 535 milioane dolari in 
vederea „finanțării programului 
de ajutor pentru străinătate". 
In principal, aceste sume vor 
fi acordate mai ales cu titlu 
de asistență militară Coreei de 
sud, Cambodgici, Vietnamului 
de sud. Indoneziei, Iordaniei și 
Libanului. După cum precizea
ză agenția U.P.I., „cererea de 
suplimentare de fonduri a fost 
aprobată după mai multe în
cercări de a se reduce sumele 
prevăzute pentru regimul Lon 
Noi".

© La Lagos a sosit o de
legație economică iugoslavă, 
condusă de Miran Mejak. mem
bru al Vecei Executive Fede
rale. Șeful delegației iugoslave 
a declarat că țara sa este in
teresată în importul de cacao 
din Nigeria, crearea unor în
treprinderi industriale comune 
și participarea la unele pro
iecte de dezvoltare. în special 
în domeniul energiei electrice.

Anterior, delegația 
a vizitat capitalele 
Democratice Congo ( 
morunului.

6 Decretarea stării de
bască Guipuzcoa

urgență în provincia

MADRID 4 (Agerpres) -- 
Cabinetul spaniol. întrunit 
vineri sub președinția gene
ralului Franco, a hotărît de
cretarea stării de urgență 
pe o perioadă de trei luni 
în provincia bască Guipuz- 
coa. informează agențiile de

In virtutea acestei măsuri 
extreme, poliției spaniole i 
se conferă împuterniciri spe
ciale. Intre altele, poliția 
poate aresta și întemnița pe 
termen nelimitat fără jude
cată orice persoană.

Rezoluția cu privire 
la Rhodesia, adoptată de 

Adunarea Generală a O.N.IJ
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat cu 79 voturi pentru, 10 
împotrivă și 14 abțineri o re
zoluție în care se afirmă că 
„orice încercare de a negocia 
asupra viitorului populației 
Zimbabwe majoritare din Rho
desia cu regimul ilegal rasist 
al lui Ian Smith este con
trară scopurilor și principiilor

O.N.U.'. Rezoluția condamnă 
Marea Britanie pentru a nu fi 
luat „măsuri efective care să 
ducă la înlăturarea regimului 
minoritar din Rhodesia și la 
transferarea puterii către po
porul Zimbabwe" și recunoaște 
justețea luptei duse de poporul 
Zimbabwe pentru a-și dobîndi 
dreptul la autodeterminare.

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— Secretarul general, al O.N.U., 
U Thant, a recomandat Consi
liului de Securitate prelungi
rea pe o nouă perioadă de 
șase luni a mandatului forțelor 
O.N.U. staționate în Cipru. 
Actualul mandat expiră la 
15 decembrie. U Thant relevă 
că situația din această țară 
continuă să se mențină încor
dată și anormală și nu se 
constată rezultate vizibile pe 
calea normalizării relațiilor 
dintre cele două comunități 
ale insulei — turcă și greacă. 
„In împrejurările actuale, se 
subliniază în raport, continua
rea tratativelor între reprezen
tanții ciprioților turci și greci 
rămîne nu numai singura me
todă eficientă pentru realizarea 
unui acord, ci demonstrează în 
același timp că există posibi
lități de înlăturare a tensiunii 
și suspiciunilor existente".

Consiliul de Securitate ur
mează să se reunească săplă- 
mîna viitoare, pentru a se pro
nunța . asupra acestei recoman
dări.

Willy Brandt și Walter Scheel împuterniciți cu misiunea 
Tratatului polono-vest-german

BONN 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția DPA, cu 
patru zile înainte de semnarea 
tratatului polono-vest-german. 
cabinetul federal a împuterni
cit oficial pe cancelarul Willy 
Brandt și pe ministrul aface
rilor externe, Walter Scheel, 
cu misiunea semnării lui.

In afară de deputății Carlo

Schmidt (P.S.D.) și Ernst 
Achenbach (P.L.D.). mai plea
că la Varșovia 12 invitați de 
onoare, anunță agenția, printre 
care juristul Joachen Frowein, 
președintele Federației sindica
telor germane, Heinz Oskar 
Vetter, președintele Consiliului 
de administrație al firmei 
.Krupp", Bcrtold Beitz, precum

și alte persoane oficiale vest- 
germane.

Purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german, Conrad 
Ahlers, a declarat că este posi
bil ca, în cursul vizitei aces
tei delegații, să se anunțe sta
bilirea de relații diplomatice 
între R. F. a Germaniei și 
R. P. Polonă.

Relațiile româno
(Urmare d:n p>g. 1)

burilor economice, comerciale 
și culturale: s-au încheiat a- 
corduri comerciale și de cola
borare culturală, de cooperare 
economică și tehnică, de coo- 
pe e . tehnico științifică ; au

avut Ioc vizite la nivel guver
namental.

Procesul de apropiere intre 
cele două țări continuă, el în- 
registrînd. o dată cu vizita 
șefului statului rumân în Ma
roc. un moment important. In- 
tilnirea dintre președintele

© In Republica Democra- 
ă Populară a Yemenului 

de sud a fost dejucat, la 
sfîrșitul lunii noiembrie, un 
complot care viza izolarea 
provinciilor meridionale ale 
țării și crearea unui stat 
„sud-arabic“, informează coti
dianul egiptean „Al Gumhu- 
r.va". Potrivit /Jarului citat, 
autoritățile yemenite au cap
turat documente și o canti
tate însemnată de arme. Mai 
mulți complotiști au fost a- 
restați.

Această acțiune, precizează 
.Al Gumhurya", servea inte
reselor foștilor șefi de trib, 
înlăturați din țară.

ROMA 3 (Agerpres). — „Ma
rea este in pericol și o dată 
cu ea și soarta umanității, 
intrucit viața depinde in între
gime de ciclul apei", a decla
rat Prințul Rainier de Monaco, 
actualul președinte al Comi
siei internaționale pentru ex
plorarea științifică a Mării 
Mediterane, ale cărei lu
crări se desfășoară la Ro
ma. Cu același prilej el a 
lansat un apel tuturor țărilor 
riverane de a depune eforturi 
susținute pentru combaterea 
poluării marine, atit timp cit 
nu este prea tîrziu. La rindul 
său, cunoscutul oceanogrcl 
francez, Yves Cousteau a re
levat că cercetările, efectuate 
pină in prezent, au demonstrat 
că marea riscă de a „muri", 
organismele care trăiesc vot 
intra in putrefacție peste două 
sau trei generații, dacă nu 
vor fi luate măsurile corespun
zătoare de combatere a po
luării, iar populația actuale’or 
orașe, aflate pe coastele Mă
rii Mediterane, va trebui să 
fie evacuată la cel puțin 30 
de kilometri in interiorul țări
lor.

© GUVERNUL PERUVIAN a 
rebus companiei „Andes del 
Peru" concesiunile pentru ex
tragerea cuprului în regiunile 
sudice iile țării. Surse din Li
ma au relevat că întreprinde
rile particulare au frînat dez
voltarea industriilor legate de 
prelucrarea unor minereuri deo
sebit de utile economiei Peru
lui și, totodată, au rămas da
toare cu mari sume de bani 
față de stat. Statul peruvian a 
preluat o serie de mari mine 
ale companiei. între care și ză
cămintele de la „Cerro Verde", 
unde se află cele mai mari re
zerve miniere de cupru ale 
Perului, evaluate la aproxi
mativ 149 milioane de tone.

i iugoslavă 
Republicii 

(K) și Ca-

TURCIEI, 
a inaugu- 

„Noul Gediz“, con- 
o populație de 

ki-

a-

— Corespon- 
George Io- 

La invitația 
Federale, vi-

BELGRAD 4. 
den tul Agerpres, 
nescu transmite : 
Vecei Executive 
neri a sosit la Belgrad minis-

(ț PREMIERUL 
Suleyman Demirel, 
rat orașul 
struit pentru 
10 000 de locuitori, la șast 
lometri de vatra vechiului Ge- 
diz, distrus de cutremur 
cinci luni î

O REGELE HUSSEIN al Ior
daniei, care a sosit joi la Lon
dra, a avut o întrevedere cu 
primul ministru britanic, Ed
ward Heath, la reședința aces
tuia din Downing Street 10. Cu 
ocazia convorbirii, a fost
bordată în special problema cri
zei din Orientul Apropiat, în 
perspectiva unei eventuale re
luări a misiunii ambasadoru
lui Gunnar Jarring.

Eliberarea diplomatului 
britanic James Cross

Vizita ministrului 
învățămîntului, 
Mircea Malița, 

la Belgrad

trul învățămîntului al Republi
cii Socialiste România, Mircea 
Malița. In aceeași zi, ministrul 
român al învățămîntului a avut 
o întrevedere cu omologul său 
iugoslav. Convorbirea a prile
juit o trecere în revistă a pre
ocupărilor celor două țări în 
domeniul organizării și moder
nizării procesului de învățământ 
și un fructuos schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea cola
borării româno-iugoslave pe 
acest tărîm.

PE URMELE LUI 
BORMAN ȘI MENGELE

RIO DE JANEIRO 4 (Age.- 
pres). - Ziarul „Jornal do Bra
sil" redeschide cazul crimina
lilor de război naziști Josepn 
Mengele și Martin Bormann, 
publicind declarațiile lui Ta
deusz Gluszczynski. Din relată
rile făcute publicației brazilie
ne de Gluszczynski reiese că 
acesta a întreprins in 1968, 
impreună cu un cineast bra
zilian și un fost SS-ist, sub pre
textul realizării unui film de 
turism in Paraguay, cercetări 
minuțioase pentru a da de 
urmele celor doi criminali na
ziști. In localitate Ita din Pa
raguay, unde se presupunea 
că ar fi fost inmormintat Bor
mann, cei trei „cineaști" au 
exhumat cadavrul presupus a 
fi al lui Bormann și au con
statat că acesta era prea mic 
(1,60 m) pentru a fi al celui 
căutat (1,80). In localitatea En
carnacion, ei au fost surprinși 
de un grup de oameni 
mâți, purtind uniforme 
semne distincte, care 
ordonat să dispară cit 
curind posibil. Tadeusz spune 
că grupul înarmat proteja re
fugiul lui Bormann. El este 
de părere că atit Bormann cit 
și Mengele trăiesc in Para
guay, unde sint apărați de 
către foști naziști. In spriji
nirea afirmațiilor sale, Tadeusz 
a promis să furnizeze o foto
grafie luată lui Mengele >n 
localitatea Eldorado, in apro
pierea frontierei argentiniene.

inar- 
fârâ 

le-ou 
mai

RESPINGEREA PROIECTU
LUI DE LEGE PRIVIND 
INTRODUCEREA ÎN 
MAREA BRITANIE A 
.OREI EUROPENE' ÎN 
LOCUL .OREI G.M.T."
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OTTAWA 4 (Agerpres). - 
Ministrul canadian de justi
ție, John Turner, a confir
mat că diplomatul britanic 
James Cross, răpit la 5 oc
tombrie de membri ai organi
zației separatiste ilegale 
Frontul de Eliberare a 
Quebecului, a fost pus vi
neri dimineața in libertate. 
El a precizat, in cadrul unui 
interviu, că eliberarea lui 
Cross a survenit în urma 
negocierilor dintre guvernul 
provinciei Quebec și persoa
nele care il dețineau ca os
tatic.

Conform acordului reali
zat, joi seara, cele șapte per
soane care il păzeau pe os
tatic s-au îndreptat impreu-

nă cu captivul spre insula 
St. Helen, unde James Cross 
a fost predat consulului Cu
ban la Montreal, iar autorii 
răpirii au fost îmbarcați pe 
un avion care i-a transportat 
in Cuba. Vineri dimineața, 
după ce s-a confirmat sosi
rea la Havana a avionului 
respectiv, diplomatul brita
nic a fost pus in libertate.

După cum s-a mai anun
țat. Republica Cuba a accep
tat cererea guvernului ca
nadian de a acorda azil po
litic membrilor organiza
ției ilegale care au răpit pe 
Cross dacă vor fi de acord 
să-1 pună in libertate, cere
re acceptată de această țară 
din motive umanitare.

0 Cu o majoritate de 52 de voturi contra 41. Senatul 
S.U.A. a refuzat joi Administrației suma de 290 milioane 
dolari, necesară continuării construcției a două prototipuri 
ale avionului supersonic american „SST" de către firmele 
„Boeing" și „General Electric". Votul, care reprezintă o 
aprobare a amendamentului propunînd excluderea sumei 
de mai sus din bugetul de 7 miliarde de dolari al Departa
mentului Transporturilor pe anul fiscal 1970—1971, repre
zintă implicit o respingere a proiectului președintelui 
Nixon de a continua acordarea sprijinului federal pentru 
punerea la punct a proiectului costisitor al lui „Supersonic 
Transport (SST) Plane".

NOI INCIDENTE LA AMMAN
(Agerpres). — 

avut loc noi in-

marocane
Nicolae Ceaușescu și regele 
Hassan II va constitui o con
tribuție însemnată la întărirea 
relațiilor prietenești româno- 
marocane, la promovarea în
țelegerii și cooperării interna
ționale. Ea este așteptată cu 
interes de opinia publică din

țara noastră, care își reafirmă, 
în aceste zile, sentimentele de 
stimă și solidaritate cu luptă 
și eforturile creatoare ale po
porului marocan și își 
festă satisfacția de a 
statornicite legături tot 
strînse între poporul 
și poporul marocan,

mani- 
vedea 

mai 
român

LOTO

64 75 60 32

Numerele extrase la tragerea 
din 4 decembrie 1970 :

Fond general de premii :
1 175 939 lei.

Extragerea I :
82 18 77 80 16

Fond de premii : 648 107 lei 
din care 97 955 lei report cat. 1

Extragerea a Il-a : 46 55 35 
12 58 69 44.

Fond de premii : 527 832 lei.

AMMAN 4
Joi seara au ..... .
cidente la Amman între unită
țile armate iordaniene și gru
purile de comando palestinie
ne. După cum a transmis pos
tul de radio Amman, citind 
declarația unui purtător de 
cuvînt al Ministerului de In
terne, persoane necunoscute au 
deschis focul asupra unui vehi
cul care venea să aprovizione
ze un post al armatei iordani
ene de la Marrikh. De aseme
nea, în alte cartiere ale capi
talei, mai multe posturi 
militarilor iordanieni au 
atacate cu
Schimburile de focuri au con
tinuat pînă noaptea
Este pentru a doua oară de la 
semnarea acordurilor iorda-

ale 
fost 

arme automate.

tîrziu.

no-palestiniene. de la 13 oc
tombrie, cînd asemenea inci
dente, soldate cu morți și ră
niți, au loc la /Ymman.

Autoritățile iordaniene, îm
preună cu reprezentanții orga
nizațiilor palestiniene, au luat 
imediat măsuri pentru resta
bilirea calmului și pentru cer
cetarea cauzelor care au dus 
la crearea acestei noi stări de 
tensiune. Comitetul superior 
arab, cel căruia îi revine misi
unea de supraveghere a apli
cării acordurilor iordano-pales- 
tiniene, s-a reunit de urgență 
pentru a analiza situația cre
ată. Comitetul a luat legătura 
cu primul ministru, Wasfi Tall, 
și cu președintele Comitetului 
Central al Organizației de Eli
berare a Palestinei, Yasser A- 
rafat.

LONDRA 4 (Agerpres), - 
Camera Comunelor a respins 
cu 366 de voturi, contra 81, 
proiectul de lege privind intio- 
ducerea in Marea Britanie a 
„orei europene" (British Stan
dard Time) in locul „Orei 
GMT" (Greenwich Meridian 
Time). După cum se știe, ora 
GMT se află cu 60 de minute 
in urmă față de ora Parisului, 
Bruxelles-ului, Romei și a al
tor capitale occidentale.

In perioada in care in mod 
experimental in Marea Brita
nie a mers „ceasul european", 
numeroși insulari, mai ales din 
regiunile septentrionale, și-au 
manifestat nemulțumirea cerind 
revenirea la ora GMT. Agricul
torii din nordul Scoției, de 
exemplu, și-au exprimat neli
niștea de ~ "*J— —:"
plecind la 
noapte".

a-și vedea copiii 
școală „in plină

URAGAN LA MUNCHEN

(Agerpres). - UnBONN 4 .............. 
puternic uragan, insoțit de ploi 
torențiale, s-a abătut joi asu
pra regiunilor sudice ale Ba- 
variei. Viteza vintului a trecut 
de 150 kilometri pe oră. la 
Munchen, uraganul a dezrădă
cinat arbori, a răsturnat auto
mobile și a provocat rănirea 
unor locuitori ai capitalei ba
vareze. Totodată, in zona su
dică a landului Hessa, pe nu
meroase șantiere de construc
ție activitatea a fost întreruptă.
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