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Savantul atomist american Glenn Seaborg
Luni, 20 septembrie, tovarășul 

Nicolue Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit pe Glenn 
Seaborg, profesor la Universi
tatea Berkeley-California, fost 
președinte al Comisiei pentru 
Energie Atomică a S.U.A., lau

reat al premiului Nobel, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire a participat prof. 
Joan Ursu, președintele Comi
tetului de Stat pentru Enengia 
Nucleară.

A luat parte, de asemenea, 
Leonard Meeker, ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii la 
București,

Jn cadrul convorbirii care a 
avut loc, au fost abordate pro
bleme ale colaborării științifice 
româno-americane, ale schimbu
lui de experiență în domeniul 
învățămîntului, al folosirii ener
giei atomice în scopuri paș
nice.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate.

Ziaristul libanez Selim El-Lozi

Aduse de la una sau alta 
din exploatări, ridicate din a- 
dincuri sau transportate de 
la suprafață, păstrind încă 
izul cărbunelui proaspăt dis
locat, motoarele electrice — 
veritabile herghelii de cai 
putere — așteptau, ordonat

conștienți muncitorii secției 
de bobinaj de la U.U.M. Pe
troșani ! Cineva denumea a- 
ceastă secție — mai in glu
mă, mai in serios — „cabi
netul medical al mașinilor 
electrice". Aici, zilnic, nume
roși „medici" dau avizul de

Bobinatoarea
rinduite, momentul cind, re
parate, vor porni înspre lo
curile unde, cu ajutorul lor, 
minerii vor răpi afundurilor 
„diamantul negru". De urgen
ța revenirii puternicelor mo
toare electrice la unitățile mi
niere din bazin sînt atit de

disponibilitate unor aparate 
fără de care mineritul nu 
mai poate fi conceput.

La unul din bancurile de 
lucru din atelierul „greu", in 
care se rebobinează statoa
rele și rotoarele motoarelor 
electrice cu putere de peste

30 k\V, am surprins-o in plin 
efort pe tinăra Viorica Păs- 
trăveanu. Un coleg, mai vechi 
în secție, contesta intr-un fel 
atributul tinereții acestei 
mtfncitoare. „Lucrează in u- 
zină de aproape un deceniu", 
încerca să argumenteze co
legul Vioricăi.

— Sînt, intr-adevăr, una 
din veteranele secției, inter
vine comunista Păstrăveanu. 
Calificarea am obținut-o aici, 
la bobinaj, in anul 1965. De 
aceea multora li se pare că 
sînt mai in vîrstă intre a- 
cești tineri...

Urmăream, in continuare, 
repeziciunea miinilor in im-

Nicolae LOBONȚ

(Continuare in pag. a 3-a)

In cursul zilei de luni, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe 
Selim El-Lozi, redactor-șef al 
revistei „Al-Hawadess“ din Bei

rut, publicație de larg tiraj în 
lumea arabă, căruia i-a acordat 
un interviu.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a luat parte 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil,

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R. A fost 
de față, de asemenea, Constan
tin Mitea, consilier la Comite
tul Central al partidului.
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ORGANIZAREA SI
CONSIlllllUI

SI EDUCAȚIEI
ORGANIZAȚIA U. T. C„ 
cadru optim de formare și dezvoltare 

a conștiinței socialiste
în re- 
actua-

După cum s-a arătat 
petate rînduri, cerințele 
lei etape ridică în fața organe
lor și organizațiilor de tineret 
necesitatea desfășurării, pe o 
arie tot mai largă, a unei in
tense activități politico-ideo- 
logice care să cuprindă 
în perimetrul ei acțiuni 
capabile să contribuie ne
mijlocit la formarea și dezvol
tarea unei înalte conștiințe so
cialiste în rîndul tinerilor, la 
intensificarea eforturilor conști
ente pentru îndeplinirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului, a preocu
părilor de întronare a unei at
mosfere de muncă febrilă, cre
atoare, de disciplină și ordine 
în toate domeniile de activitate. 
Căutînd să răspundă acestor 
deziderate, comitetul municipal 
al U.T.C. și-a propus, cu prile
jul recentei plenare cu activul 
_____ ^întreaga: activitate a or- 

f găneTor și organizațiilor de tine
ret să aibă drept linie directoare 
antrenarea fiecărui organ ales, 
a tuturor tinerilor la o muncă 
rodnică, pătrunsă de responsa
bilitate, pentru a participa tot

mai activ la conceperea, pregă
tirea și desfășurarea acțiunilor 
de educație comunistă.

In contextul acestor sarcini, 
comitetele municipal și orășe
nești ale U.T.C., organele și or
ganizațiile de tineret din Valea 
Jiului vor trebui să-și intensifi
ce preocupările pentru a im
prima vieții de organizație un 
caracter novator, concret, mili
tant. Vor» trebui eliminate, din 
activitatea de educație comu
nistă, neajunsurile actuale, ma
nifestările de formalism, ten
dințele de inițiere a unor ac
țiuni fără eficiență, fără ade
ziune în masa de tineri, locul 
lor urmînd să fie luat de acti
vități de o largă diversitate ca
re să răspundă unei game tot 
mai mari de gusturi și prefe
rințe. Ca și în alte domenii, 
primu] pas va trebui realizat 
prin imprimarea adunărilor gev, 
nerale a unui conținut nou ca
re să determine creșterea ro
lului lor în dezbaterea princi
palelor probleme din viața și 
activitatea tinerilor, în sporirea 
combativității și vigilenței re
voluționare ale uteciștilor, dez-

voltarea spiritului critic și au
tocritic, promovarea unei pozi
ții ferme împotriva fenomenelor 
negative, a atitudinilor necores
punzătoare față de muncă și 
avutul obștesc, a manifestărilor 
de indolență, superficialitate, 
automulțumire.

Consecința lipsei de pregătire 
temeinică a adunărilor generale 
s-a reflectat în mod pregnant 
în activitatea multor organizații. 
Concludent este, în acest sens, 
faptul că o seamă de abateri 
— absențe nemotivate, acte de 
indisciplină — n-au fost luate 
în dezbatere de către uteciști, 
permițîndu-se perpetuarea lor, 
fapt ce a afectat buna desfășu
rare a procesului de producție.

I. MUSTAȚA
(Continuare in pag. g 3-a)

După cum s-a anunțat, prin 
Decret a fost înființat Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste, organ de partid și de stat, 
aflat sub conducerea nemijlo
cită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
al Consiliului de Miniștri, avînd 
menirea de a asigura înfăptui
rea politicii partidului și sta
tului în domeniul culturii și 
educației socialiste, de a con
duce Și îndruma întreaga ac
tivitate cultural-educativă ce se 
desfășoară în țara noastră.

Așa cum se arată în Decret, 
crearea acestui Consiliu răs
punde înfăptuirii unuia din țe
lurile principale ale partidului 
și statului, ale întregii noastre 
societăți — educarea omului 
nou, profund devotat cauzei so
cialismului și comunismului, cu 
o înaltă conștiință revoluționa
ră, militant neobosit pentru în
florirea patriei, pentru promo
varea a tot ce e nou și îna
intat în viața socială. Realiza
rea unui tip uman superior ce
re desfășurarea unei vaste ac
tivități politice și cultural-edu
cative, dirijarea într-o unică di
recție și folosirea eficientă a 
tuturor mijloacelor de influen
țare a conștiinței de care dis
pune societatea noastră socia
listă.

FUNCTIONAREA
CULTURII
SOCIALISTE

Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste este chemat să 
acționeze pentru asigurarea unei 
înalte civilizații spirituale a po
porului român, pentru îmbogă
țirea continuă a vieții ideolo
gice și culturale a societății 
noastre, pentru lărgirea orizon
tului de cultură al oamenilor 
muncii de la orașe și sate, pen
tru însușirea de către cei ce 
muncesc a marilor valori ale 
cunoașterii universale, a tot 
ceea ce a realizat mai de preț 
omenirea în domeniul științei, 
culturii și artei. Ii revine de 
asemenea sarcina să' acționeze 
pentru promovarea principiilor 
eticii comuniste, cultivarea unei 
înalte responsabilități sociale și 
morale a cetățenilor față de in
teresele generale ale societății 
socialiste, educarea maselor în 
spiritul tradițiilor progresiste 
ale poporului, al tradițiilor re
voluționare ale clasei munci
toare, al frăției dintre oamenii 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
pentru dezvoltarea sentimente
lor patriotismului socialist în 
rîndul celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, pen
tru cimentarea unității moral- 
politice a întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Ro
mân.

Consiliul Culturii și Educației 
socialiste folosește toate mij
loacele cultural-educative pen
tru afirmarea tot mai puter
nică în viața noastră socială 
a concepției revoluționare, ma- 
terialist-dialectice și istorice 
despre lume și viață, militea
ză pentru combaterea concep
țiilor retrograde, a mentalității 
înapoiate, moștenite din trecut, 
a influențelor ideologiei și mo
ralei burgheze, a misticismului, 
naționalismului și șovinismului, 
a oricăror manifestări străine 
idealurilor societății noastre so
cialiste.

Așa cum se arată in decret, 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste va acționa, totodată, 
pentru educarea oamenilor mun
cii în spiritul solidarității in
ternaționaliste cu toate popoa
rele care făuresc noua orindui- 
re, cu comuniștii și militanții 
progresiști de pretutindeni, cu 
popoarele care luptă pentru e- 
liberarea de sub jugul domi
nației străine, pentru indepen
dență și dezvoltare de sine stă
tătoare. cu toate forțele revo
luționare, democratice, care se 
ridică împotriva imperialismu
lui, pentru progres social, pen
tru pace și colaborare între na
țiuni.

(Continuare în pag. a 3-a)
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SOHODOL
Duminică, 19 septembrie, a 

fost prima zi a Festivalului 
cultural-artistic „Sarmis ’71". 
Onoarea deschiderii acestei 
ample manifestări a revenit 
artiștilor Teatrului „Valea 
Jiului’ care au prezentat la 
Sarmizegetusa poemul „Getu- 
sa“ de Radu Selejan. La De
va a avut loc inaugurarea 
„Tirgului meșterilor populari” 
cuprinzînd produse artizanate 
— ceramică, incrustați' în 
lemn, țesături — din diverse 
părți ale țării. După-ainiază, 
sala „Arta" din Deva a găz
duit un simpozion și un spec
tacol al Teatrului de estradă 
din Deva.

La Casa de cultură din Pe-

troșani a avut Ioc — așa du
pă cum anunțam — un con
cert al fanfarelor cu partici-

orașului dar timpul nefavo
rabil nu a permis realizarea 
acestei acțiuni. In repertoriul

„SARMIS’71“
Manifestările din prima zi

parea formațiilor din Lupeni. 
Vulcan, Aninoasa, Petrila și 
de la U.U.M.P. Inițial se pre
văzuse și o defilare a fanfa
relor Pe strada principală a

prezentat la Casa de cultură 
au figurat piese reprezenta
tive, între care amintim „Ța
ră scumpă să trăiești", „Va
lurile Dunării”, „Uvertura pe

motive populare românești" 
(prezentate de fanfara din 
Lupeni), „Republică măreață 
vatră", „Marșul minerilor", 
(fanfara din Vulcan), „Marș 
Pe motive populare", „Dans 
românesc”, (fanfara din Ani
noasa) ș.a.m.d.

Ieri, in sala bibliotecii Ca
sei de cultură, a avut loc 
vernisajul axpoziției de pic
tură și grafică a filialei U.A.P. 
iar astăzi la ora 18, tot la Casa 
de cultură, se va desfășura 
colocviul „Tinerețe, răspun
deri, idealuri" urmat de un 
spectacol prezentat de brigă
zile artistice de agitație din 
Valea Jiului.

mm a socialism > imagini și m
Constructorii de locu

ințe bistrițeni dau con
tur primelor 
moderne ale 
vechi așezări.

Viișoara au 
în folosință 
apartamente

cartiere 
acestei 

In noul
microraion 
fost date 
peste 300 
din fondurile statului, o 
școală cu 16 săli de 
clasă și se lucrează la 
un mare complex co-

mercial și de deservire. 
In microraionul Decebal, 
numărul apartamentelor 
predate se ridică la 780.

Rețeaua comercială a 
județului Neamț a cu
noscut și în acest an o 
continuă dezvoltare. La 
Bicaz, Tg. Neamț, Ro-

man, Borca, Bicazul Ar
delean, Piatra Neamț și 
Botești au fost date in 
folosință noi magazine 
alimentare, pentru con
fecții și textile, farma
cii, unități pentru legu
me și fructe, un restau
rant, precum și secții 
ale unităților cooperatis
te prestatoare de ser
vicii.

Un 
splendid 
amurg 

Pe 
Dunăre 

și...
un 

crimpei 
din 

„perla* 
urbanisticii 

gălățene.

In urmă cu mai bine de 15 
ani, paralel cu lucrările care 
aveau să dureze la Paroșeni un 
important „astru” al energeticii 
românești, se punea și temelia 
cartierului energeticienilor —So- 
hodol, pe un platou înalt, la ju
mătate de kilometru de termo
centrală. In puțini ani s-au 
ridicat aici blocuri frumoa
se, cu trei nivele (unele și cu 
mansardă), cu apartamente con
fortabile, în care căldura și a- 
pa caldă nu lipsesc nici o zi din 
an, nici o oră din zi. Mai bine- 
zis, nu lipseau, pentru că acum...

Și la Paroșeni s-a construit, 
deci, mult, cartierul Sohodol 
cuprinzînd azi peste 250 de a- 
partamente (numai în blocuri). 
Acest mini-orășel dispune de 
trei unități comerciale, o școa
lă generală, un oficiu de poștă 
și telecomunicații, un dispensar, 
un club, un ștrand termoficat, 
de alei asfaltate, de condiții 
optime de viață pentru locuito
rii săi.

Dar vremea a trecut, și la 
Paroșeni nu s-a mai făcut nimic 
în plus față de ceea ce exista 
acum 10 ani, de pildă. Dimpo
trivă, urmele trecerii timpului 
sînt vizibile prin uzura locuin
țelor și dezinteresul gospodă
resc general. Am răspuns, cu 
cîteva zile în urmă, unei invi
tații scrise și verbale a unor 
locuitori din Paroșeni, pentru 
a vedea cum le arată cartierul. 
Impresiile nu mi-au fost de 
loc plăcute, mai ales că acest 
cartier îmi este binecunoscut 
de exact 16 ani. Singur, blocul 
„O” are o față mai îngrijită, 
datorită îndeosebi preocupărilor 
gospodărești ale profesorului 
loan Arghîrescu și ale altor lo
catari d»n acest bloc.

— S-ar putea face mai mult, 
tovarășe — chiar dacă nu nc 
ajută destul nici uzina nici 
Consiliul popular orășenesc 
Vulcan — dar oamenii sînt co
mozi. N-ar ieși afară, la mun
că potriotică, să facă ceva pen
tru cartierul lor. să-i pici cu 
ceară. Și ce spațiu mult e! Și 
ce frumos ar putea fi amenajat!

Să nu mai fie izlaz pentru vi
tele Și păsările băștinașilor. La 
capitolul conștiință mai avem 
mult de învățat.

Interlocutorul are perfectă 
dreptate. Nu mai avem ce a- 
dăuga. Așa arată exteriorul car
tierului. Dar interiorul ? Aspec
tul interior al blocurilor — al 
unora dintre ele — este și el 
neplăcut. Multe boxe sînt neîn
grijite, unele mansarde au de
venit depozite de gunoi — deci 
și focare de infecții — în apar
tamentele unor locatari sînt 
defecte instalațiile electrice și 
sanitare, nu curge apa rece și 
nici cea caldă, subsolurile cîtor- 
va blocuri sînt inundate de apă

și de murdărie. In blocul „F”, 
de pildă, ne scrie loan Anghel 
— am văzut și personal — sub
solul este inundat de „materia" 
din instalațiile sanitare. Oame
nii nu pot merge în boxe, mi
rosul emanat este insuportabil, 
pericolul îmbolnăvirii perma
nent. Numeroasele sesizări a- 
dresate sectorului I.G.L. din 
Vulcan n-au primit nici un 
răspuns. Te întrebi : poate exis
ta atîta dezinteres față de niște 
obligații, față de viața unor oa
meni ? Se vede că da.

Am discutat cu mai mulți lo
catari din cartierul Sohodol. 
„De mai multe zile, eu nu am

în apartament, la etajul II, nici 
apă caldă nici rece” (Gheorghe 
Drenovschi). „Am sesizat perso
nal la sectorul I.G.L. Vulcan 
despre situația insuportabilă de 
la subsolul blocului nostru „F“, 
au făcut același lucru și alți 
locatari, dar nu s-a luat nici o 
măsură. Și sînt mai mult de 
două luni de atunci”. (Vasile 
Zaharia). „Tovarășii de la Vul
can au uitat că și cartierul So
hodol aparține de orașul lor, 
Nu-i dau nici o atenție. Uitați- 
vă și dv. c«m arată ! (Paraschiv 
Andrei).

Văzusem 
mai văzut 
care nu-mi

cum arată. Și am 
ceva. Ceva despre 
imaginam că poate

Dumitru GIIEONEA

(Continuare in pag.- a 3-a)
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„Totul pentru 
securitatea

omului1*
La E.M. Vulcan, clubul sin

dicatelor din localitate și-a 
propus să organizeze astăzi, ia 
ora 15, o activitate nouă : as
pecte filmate ale muncii din 
subteran și de la suprafață 
reunite într-un film „Totul pen
tru securitatea omului” (rea
lizat de membrii cineHubului 
„Ogtimfilm” din Vulcan).

Intr-una din serile trecute, 
mergeam liniștită și tăcută, ca 
de obicei, pe una din stră
zile Petroșaniului. Preocupată 
de o anumită problemă, eram 
tare neatentă la ceea ce se 
intimpla in jurul meu. Re
țin doar atit că ploua mă
runt, așa cum s-a pornit să 
ploaie, de o vreme. Deodată, 
o mină zdravănă și parcă 
lacomă mă înșfacă de un 
braț:

— Nici o mișcare! Te-arn 
prins!

Am tresărit nedumerită și, 
de ce să nu recunosc, puțin 
speriată. Cel ce mă acostase 
era un om... dar, ce să-l mai 
descriu ? Rețin doar că avea 
niște ochi foarte răi. încer
cai să mă desprind din în
cleștare.

— Nu înțeleg, ce vrei de 
la mine ?

— Vreau să te sugrum, e 
bine ? ! ? Și omul crunt, de
veni și mai crunt. Instinc
tiv, mi-am dus mina liberă 
la git.

— Dar ce ți-am făcut ?
— Auzi domnule, ce ini-ai 

făcut ?! Dar ce nu mi-ai 
făcut ?

— Poate mă confunzi!
— Să te confund ? ! Impo

sibil. Ești tu, afurisito!
— Da, de fapt cred că, in

tr-adevăr, sint cu, dar care 
eu ?

— Rubrica !
— Rubrica ?
— Da, Reverberul!
— Ei, și ?
— Cum, ei și ? După toate

nedormite, după tot 
pe care l-am inghi-

nopțile 
veninul 
țit, după tot ce am pătimit 
din cauza ta, crezi că este 
de-ajuns un „ei, și ?"

Cu aceasta mă zgîlții o da
tă, că era cit pe-aci să-mi 
pierd echilibrul. Mă uitai în
grijorată in susul și josul 
străzii sperind să zăresc pe

Ilu-vreun milițian, 
se găsea nici măcar

undeva 
zii. Nu 
o urmă! Devenii și eu o- 
fensivă.

— Dar, tn definitiv, 
ești dumneata ?

— Asta-i bună! Cine sint 
eu ? Sint personajul de care 
pur și simplu nu mai ai loc. 
Sint „icarul", sint șeful ăla 
din ghilimele, sint lașul, sint 
chiulangiul, sint omul care 
abuzează, etc., etc.

Simțeam că lucrurile se în
curcă. încercai atunci o stra
tegie.

— Te agiți degeaba. Doar 
știi bine că eu sînt abstrac-

cine

doar

avut 
Sor- 
mea. 
eu !

tă, că vorbesc așa, la gene
ral...

— Asta să o spui lui mutu !
— Cel puțin așa afirmă 

unii.
— Mint, asta e! Mint! Se 

recunosc și ei în tabletele 
tale tot atit de bine ca și 
mine, dar fac pe fariseii. 
Pentru că dacă nu s-ar re
cunoaște, nu s-ar supăra și 
nu m-ar fi îndemnat să te 
atac.

— Vasăzică, nu a fost 
o proprie inițiativă !

— Da de unde! Au 
loc adevărate dezbateri, 
ții însă au căeul asupra 
Trebuie să te lichidez

Și cine știe, poate Chiar 
ar fi făcut-o. In chiar clipa 
aceea, mi-a venii, insă, fn 
minte o poantă dintr-un film 
polițist. Mi-arn introdus mi
na liberă intr-un buzunar al 
hainei, simulind că aș 
acolo un pistol.'

— Sus miinile !
Cel ce mă acostase cu 

înverșunare, a căscat 
uluit și s-a conformat.

— Acum, șterge-o!
A șters-o, iar eu am rămas 

zimbind in ploaie. Și mă 
simțeam inundată de o imen
să bucurie. Mă bucuram e- 
norm pentru chestiunea aceea 
cu minciuna celor ce obiș
nuiesc să se grozăvească in 
dreapta și in stingă, spunind 
că aș fi abstractă, generală, 
ș.a.m.d.

Rubrica Reverber, 
pentru conformitate, V.Man.D.

avea

atîta 
gura
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dar meritată
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Duminică, la Craiova

JIUL 0-1

Peronescu rămîne, în con
tinuare, unul din „motoarvle" 
de bază ale echipei.

ln perioada de întrerupere 
a campionatului, divizionara 
noastră A. Jiul Petroșani, și-a 
continuat pregătirile in ritm 
intensiv. Duminică, la Craio
va. pe stadionul vechi al o- 
rasului Jiul a primit replica 
„teamului** local. Universita
tea, de care, in final. a dis
pus cu scorul de 1—0.

După cum am fost infor
mați. rezultatul meciului nu 
este rodul unci simple întim- 
plări (echipa lui C. Cemâia- 
nu a utilizat in această par
tidă formația de bază, minus 
N1CULESCU și P1RVU), ci 
urmarea firească a unui joc 
mai complet, mai bun și, in 
ultimă instanță, mai... efica
ce. Afirmind acest lucru, a- 
vem in vedere in primul rind 
faptul că arbitrul craiovean 
OCTAVIAN COMȘA a anu
lat un gol perfect valabil, 
purtind semnătura lui NAI- 
DIN, pe motiv de imaginar 
ofsaid.

începând jocul într-un ritm 
susținut, mișeîndu-se in teren 
deconectați de „paloarea" 
punctelor, .iiuliștii își impun 
.stilul', ambalează la maxi
mum motoarele și controlează 
terenul fără prea multă greu
tate. Golul a .căzut" in min. 
34 : CIUREA a executat o 
lovitură liberă de la 17 m. 
mingea din zid ricoșînd în 
gol. Cei doi antrenori au u- 
tilirat următoarele loturi : 
.1 * : PILCĂ (PAPUC) — 
BlTLAN (CIOClRLAN). DE- 
SELNICU, TACOI. VELE A — 
STRtMBF.XNU (DONOSE). 
IVAN — NIȚA. NEAGU 
(MARTINOVICH. OBLEMEN- 
CO TAR ALUNGA: JIUL : 
SUCIU — MIHAI MARIAN. 
GEORGEVICI. STOKER. 
TONCA — URMEȘ (COTOR- 
MANT), DODU — PERONES
CU. CIUREA. LIB ARDI. NAI-

] COMENTARIUL JUCĂTORILOR
Mircea Cioară

în campionatul județean

Preparatorul Lupeni 21
Prezenți in număr destul de 

mare la terenul de fotbal din 
localitate, uricănenii au trăit o 
nouă victorie a echipei lor in 
întilnirea cu Preparatorul Lu-*J 
peni. După 45 de minute de joc, 
localnicii n-aveau motive de 
mulțumire, băieții" lor fiind con
duși cu 1—0. Era urmarea în
ceputului bun de repriză pe 
care-1 realizaseră jucătorii din 
Lupeni. Ei au pornit hotăriți 
să tranșeze soarta partidei în 
favoarea lor. Ca urmare, și-au 
dominat adversarul, i-au mar
cat un gol, prin Faur, in minu
tul 40, au ratat alte câteva o- 
cazîi favorabile de a înscrie. In 
acest timp, uricănenii nu au 
reușit prea multe, singurele lor 
ocazii fiind ratate de lacov, 
Nagy ș Venter (ultimul a șutat 
în bară).

După pauză, aspectul jocu
lui se schimbă. Uricănenii își 
revin treptat — treptat, pun 
stăpînîre pe joc și au tot mai 
des ocazii de a înscrie. Oaspe
ții practică jocul la ofsaid, mar

eajul strict om la om,' cu in
tenția de a menține rezultatul, 
crir tactica lor avea să-i coste. 
După un șir de ocazii ratate 

ulorii și Ha?
s). în minutul 62. Iacov aduce 

tr-u.- de ten
tă frumusețea, urmare a unei 
acțiuni personale. Peste 6 mi
nute. Nagy înscrie un gol per
fect valabil, anulat nejustificat 
de arbitru. Jocul continuă cu 
durități. Cînd se părea că toa
te conturile sînt încheiate, lo
calnicul Gocsardi înscrie golul 
victoriei pentru echipa sa: Mi
nerul Urinași — Preparatorul 
Lupeni 2—1. o victorie munci
tă. meritată. S-au remarcat i 
Venter, Damian, Cristea, Haas, 
Gocsardi de la Minerul, Faur 
și Dosan de la Preparatorul. A 
arbitrat Fr. Barna din Petro-

La juniori ! Minerul — Pre
paratorul 3—2.

Ilie COANDR.AȘ

in Petroșani, handbalul nu-și 
de.m nțe popularitatea. Dumi
nică dimineața a plouat per- 
s.stent, transformând dreptun- 
ghiuj de zgură roșie de la sta
dionul Jiul într-un adevărat 
patinoar. Și era frig. Totuși 
un mare număr de iubitori ai 
handbalului au ținut să asiste 
la întilnirea dintre Știința Pe
troșani și Textila Cisnădie, din 

a IH-a a campionatului 
diviziei B, seria a Il-a. Pe tot 
parcursul ei. partida a fost e- 
chilibrată, plăcuta, neridieîndu- 
se. totuși la un nivel tehnic 
superior datorită, îndeosebi, 
stării terenului. Ușoara notă de 
superioritate a gazdelor n-a 
putut fi concretizată în mai 
mult de un gol (scor final 10— 
9) deoarece jucătorii Științei au 
ratat mult, inclusiv o lovitură 
de la 7 metri (prin Lupui) din 
cele patru de rite au beneficiat, 
iar portarul oaspeților — Czika 

a apărat foarte bine.
Meciul a început cu atacuri 

susținute de ambele părți, dar 
ce: care fructifică sânt jucătorii 
din Cisnădie. In minutul 5 al 
meciului, ei conduceau cu 
2—0, prin punctele realizate de 
Mraș și Stăicuț. Antrenorul stu
denților — Vasile Mărgulescu 

efectuează doua schimbări
. - 

viei in locul lui Mastici * și 
Chiriac) și scoruj devine egal 
Autorii golurilor > Cioară și Cos
ma. Se joacă rapid și îndârjit 
se comit multe greșeli tehnice, 
mingea ia traiectorii curioase 
d:n bălțile presărate pe tot te
renul. Pină la pauză, oaspeții 
mai iau de trei ori conducerea 
(3—2, 5—4. 6—5), gazdele con
duc de două ori (4—3 și 7—6) 
și după o jumătate de oră re
zultatul este egali 7—7.

Stimulați de ploaie și de frig, 
spectatorii își încurajează fre
netic echipa favorită. Cosma, 
Ton Constantin și Popovici in
sistă pe semicercul advers, 
smuig jarfotril°r patru lovituri 
de la 7 meiiijw care le exe
cută Lupui, dar - i fructifică 
decit 3. Se șuțeSză mult și des
tul de periculos - ibele 
dar Czika și B riici intervin 
salvator, oprind înscrierea de 
goluri. Treptat, studenții se de
tașează, conduc cu 8—7, 9_ 8,
10—8, dar în final sînt nevoiți 
să joace prudent, să țină min
gea pentru a termina învingă
tori, cu mare dificultate. Ia un 
go' diferență; Știința 10 —
Textila 9.

Meciu] a fost greu, la propriu 
și la figurat, pentru ambele e- 
chipe, care au etalat valori 
sensibil egale. Gazdele au evo
luat, în atac, mai slab decît 
anticipam — ne referim îndeo
sebi la Cioară, Lupui, Cosma, 
Mastici, Fancsaly, de la care se 
așteaptă mai mult — și mai

bir.e în apărare, remareîndu-se 
Bccănici (in repriza secundai 
irnpetuoșii atacanți adverși ne- 
putîndu-și pune în valoare cer
tele calități. Despre jucătorii de 
la Textila se poate spune că 
au prestat, in general, un joc 
bun.dinamic și rapid, contraata
cul fiind arma lor cea mai pe
riculoasă, șuturile pe jos. iar 
portarul Czika afîîndu-se în- 
tr-o foarte bună dispoziție de 
joc.

Rezultatul este absolut nor
mal, dar ne îngrijorăm Ia gîn- 
dul că Mastici. cu gabaritul și 
forța șutului său, n-a reușit să 
înscrie nicj un gol, că Cioară 
(foarte bun în meciul cu C.S.M 
Reșița) a marcat o singură da
tă, că Lupui (și el înalt și cu 
forță de șut) n-a înscris decit

un gol din acțiune, că
su] Popovici nu l-a păcălit ni
ciodată pe portarul advers, ex
ceptând: doar faza cînd, din 
colțul sting ai terenului, l-a an
gajat pe Cosma și acesta a 
înscris din plonjon. A doua fa
ză similară n-a mai reușit, por
tarul oaspeților sesizând ^che
ma". Echipa Știința mai are de 
lucru pntru a fi ceea ce se 
vrea și ceea ce așteaptă de la 
ea toți iubitorii handbalului din 
Valea Jiului.

Cele 19 goluri ale partidei au 
fost înscrise de Lupui 4 (trei din 
lovituri de la 7 metri). Cosma

3, Fancsaly 2, Cioară pentru 
Știința, de Hietsch 4. Stăicuț și 
Mras, cite 2, Hebert pentru 
Textila. Au arbitrat bine N. 
Andrea .și C. Tănăsescu din 
Craiova.

In deschidere s-a disputat 
meciul dintre formațiile de fete 
ale Școlii sportive Petroșani și 
Școlii sportive Arad, din cadrul 
campionatului diviziei școlare. 
Scor final : 4—4, după ce 
pauză gazdele conduceau 
3—2. Elevele profesorului 
Polifronie au ratat multe situa- 

favorabile de gol.
G. DINU

Tinărul Mircea Cioara, com
ponent de bază al echipei de 
hi.ndbal masculin Știința Petro
șani, a avut in primele doua 
clape ale campionatului o com
portare foarte bună. In meciul 
de duminică, însă, în partida 
cu Textila Cisnădie, el nu a 
mai evoluat la nivelul posibi
lităților de care dispune. Toc
mai de aceea l-am ales pe ei 
spre a comenta partida Știința 
Petroșani — Textila Cisnădie.

— In meciul cu C-S.M. Re
șița, nu ați reușit să cuceriți 
decit un punct pe teren pro
priu. Cauza semieșecului vos
tru este cunoscută de iubilorii 
handbalului din municipiu. A 
urmat apoi întilnirea de la A- 
rad. cu echipa Gloria, pc care 
ați pierdut-o la un go| dife
rență.

— Dar pe care trebuia s-o 
cîștigăm. Am fost mai buni 
decit ei, însă ne-au învins pur 
și simplu arbitrii. Cred că iu
bitorii handbalului din Valea 
(Jiului nu știu că în absența 
arbitrilor delegați oficial, me
ciul a fost condus de doi ar
bitri locali, care au făcu-t tot 
ce au putut pentru ca echipa 
din Arad să învingă. Și a în
vins.

— Și alunei cum așteptați 
meciul cu echipa Textilă Cis- 
nădie ?

— In orice caz, cu mult op
timism și cu deviza noastră, 
pe care ne-am adoptat-o încă 
de la începutul acestui cam
pionat, „că nu avem voie să 
pierdem pe teren propriu**.

— Dar să reali .-atî meciuri 
egale aveți voie ?

— Nici asta nu. Pentru noi, 
orice 'meci egal acasă înseam
nă meci pierdut. De aceea, ho- 
tărirea unanimă a fost victo- 

ie.
— Și ați obținut-o.
— Dar ați văzut cu cită 

greutate.
— De ce a fost atît de greu ?
— In primul rînd, din cauză 

terenului. Noi nu avem mulți 
jucători cu experiență, care să 
știe să evolueze pe un teren 
alunecos, acoperit de bălți așa 
cam a fost duminică cel din 
Petroșani. Echipa din Cisnădie 
are cîteva individualități care 
știu să-și valorifice foarte bine 
potențialul pe un asemenea te
ren. Ați văzut și dumneavoas
tră. Majoritatea șuturilor, ei 
le-au expediat pe jos, cu pă- 
mint, foarte greu de apărat de 
orice portar.

— In cipda a. e tur țonditii 
vitrege de .ioc. partida a plă
cut și se pare ca voi v-a(i a-

• tins intr-adevăr scopul, dăru- 
î și cistigînd. 

Deși numai Ia un gol diferen
ța. Crezi că echipa Știința a

KBifiasnsaEarîEEEB

RUGB!

Petroșani
a învins greu,
cu 3-0, pe
C.S.M. Sibiu

In cea de a 4-a etapă a cam
pionatului diviziei A de rugbi. 
Știința Petroșani a întâlnit du- 
minică dimineața, pe terenul 
din Lonea, pe C-SAL Sibiu, e- 
chipă in ascendență de formă. 
Partida a plăcui numai in par
te. fiind lipsită de acea notă 
de spectaculozitate pe care o 
oferă, de regulă, jocul cu ba
lonul oval. S-a jucat cu multă 
dârzenie și ambiție, fiecare for- 
■lație avind ca adversar nu 
doar partenerul de întrecere, 
dar și terenul no-roios și fri
gul pătrunzător.

Este adevărat că Știința Pe
troșani a 
și-a creat 
e înscrie, 
fructifice, 
portă ri a

dominat mai mult, 
.na: multe o_az:i de 
dar n-a reușit să 
datorită slabei com- 
timei de treisfepru.-i, 

aproape inexistenxă. De aitfel, 
Sn arest meci, doar .tarea 
a evoluat mai bine, muncind 
pentra E-e<are bakm, creind câ
teva faze frumoase și fmcc- 
ficînd o lovitură de pedeapsă, 
care a asigurai victoria echi
pei.

Meciul începe In nota de do
minare a gazdelor care se re
marcă prin acțiuni periculoase, 
dar oaspeții se apără excelent, 
anihilând orice tentativă de a 
înscrie a studenților. In îe'.ul 
acesta, petre^ănenii beneficiază

-de mai multe lovituri de pe
deapsă, ratate de Moromete 
(mim 10) și Fălcușanu (min. 20, 
35) și prima repriză se încheie 
c-j un rezultat alb.

Și după pauză, jocul iși men- 
ține echilibrul, nici una din 
formații nereașir.d să se dis
tanțeze ca dominare și să ia 
avantaj ca soar. Oaspeții ini
țiază cîteva contraatacuri peri
culoase prin Manea, însă ele 
rămân nefiaa’izaXe, în timp ce 
Schoîsch ratează cu seninătate 
trei lovituri de pedeapsă din 
poziții favorabile. Spre sfirșiîul 
partidei studenții își intensifi
că atacurile, dar Truță și Roșea 
greșesc la numai 5 metri de 
terenul de țmtă advers. Gaz
dele își vor asigura victoria în

minutul 63 un atac periculos 
pe înaintare, o grămadă ordo
nată la 5 metri de buturile 
sibienilor, un jucător oaspete 
scoate balonul cu nrîna din 
grămadă .și arbitrul acordă lo
vitură de pedeapsă pe care o 
transformă Fălcușanu : 3—0
pentru Știința, scor cu care ia 
sfârșit partida. De remarcat jo
cul bun al înaintărilor ambelor 
formații șl în mod deosebit, 
sil lui Moromete și Motoc de 
la învingători, al lui Schotsch 
și Manea de la învinși. A ar
bitrat foarte bine S. Dragomi- 
rescu din București.

Etapa viitoare: Gloria Eucu- 
rești — Știința Petroșani,

Emilian NEAGOE

dat tot ce poale in acest meci 2
— Consider că a dat destul 

dc mult, deși, poate, nu totul. 
Dar pe un teren alit de greu 
era imposibil de realizat prea 
mult. Sigur că noi putem da 
mai mult Și sîntein hotăriți 
să realizăm mai mult în me
ciurile viitoare.

— Este o hotărî re personală ?
— Nu. E una colectivă. No 

vom strădui să prestăm jocuri 
bune șî să oferim numai vic
torii, cel puțin in meciurile 
d<- acasă, numeroșilor noștri su
porteri care ne iubesc cu adevă
rat. De mult nu i-ani auzit încu- 
rajîndu-ne cu frenezie cum au 
făcut-o duminică, pe timpul a- 
cela ciinos. Acestui public mi
nunat, care ne iubește — și noi 
îi mulțumim pentru asta — 
trebuie să-i oferim mai mult. 
Și-i vom oferi.

— Crezi că pe un teren us
cat ați fi învins mai confor
tabil ?

— Nu cred, dar chiar am 
această convingere.

— Personal, ai evoluat mai 
slab decit în urmă cu două 
săptămini, in partida cu C.S.M. 
Reșița. E adevărat ?

— Perfect adevărat.
— Cauza ?
— N-aș vrea să mă scuz, 

dar am fost bolnav și totuși 
am încercat să-mi slujesc echi
pa. Nu am reușit în măsura în 
care aș fi dorit

— I)ar ceilalți colegi ?
— Și ei s-au dăruit cu toții 

pentru victorie.
— Totuși, Mastici. Lupul, 

Fancsaly. parcă nu au fost la 
nivelul cerințelor și speranțelor 
care se pun în eu

— Asta așa-i și eu consider 
că ei du unele rețineri din 
teama de a nu greși. Nu au 
încă experiență competițională, 
nu-și asumă răspunderea șutu
lui decis-v deși îi ajută fizicul 
și pregătirea lor generală. Cred 
că își vor căpăta cu timpul 
personalitatea atit de necesară 
pe terenul de joc.

— Unde jucați duminică ?
— Avr-m un meci foarte greu 

Ia Baia Mare, cu echipa lo- 
ir • ■ ’-.::pala preten- 

i samet ta ui se
nt ’ Eace total peo-
tiu un rezultat onorabil. Dar 
va fi foarte greu.

— Spectatorii cred, totuși. în 
voi. Alcătuiți o echipă tinără, 
robustă, talentată.

— Și noi avem aceeași pă
rere bună despre noi. dacă nu 
pace lipsă de modestie. Și. re
pet, pentru acest public care 
ne iubește, ne vom dărui din 
toate puterile pentru jocuri bu
ne. pentru rezultate onorabile.

AU CIȘTIGAT
LA ORADEA

Petro-

in Cluj, 
forma- 
— Ga- 
Ghiță,

G. DUMITRU

SOFIA

Fotei I. MUSTAȚAe cel mai frumos sport .

HANDBALISTELE

Echipa feminină Jiul Petro
șani a jucat duminică în de
plasare. cu Voința Oradea — 
Proaspăt promovată in divizia 
ă. Elevele antrenorului Eugen 
Bartha au avut o comportare 
bună și au obținut victoria cu 
12—10. care le situează pe unul 
din primele locuri ale clasa
mentului. De dala aceasta, spre 
deosebire de întilnirea susținu
tă în urmă cu două săptămâni, 
la Sebeș, atacul a funcționat 
cu mai multă dezinvoltură, în 
viteză, a imprimat o circula
ție mai rapidă balonului, a 
aruncat mai periculos și mai 
eficient la poartă. In același 
timp, apărarea s-a organizat 
mai bine, și-a supravegheat cu 
mai multă atenție pur'.enerele 
de întrecere, reușind să le a- 
nihileze acestora multe din ac
țiunile create. De bună seamă, 
echipa Jiul Petroșani cu ..7"-le 
de bază de ridicată valoare de 
care dispune, se rodează din 
ce în ce mai bine, urmînd să 
aibă un cuvînt greu de spus 
în lupta pentru șefia seriei. îm
bucurătoare este revenirea M5ei 
Costea care, duminică, a în
scris 8 din cele 12 goluri ale

echipei sale, precum și 
drarea talentatei Galan, autoa
re a două goluri, deși a jucat 
ușor accidentată. Celelalte două 
goluri ale echipei Jiu] au fost 
realizate de Maier și Nemeș.

După cum ne-a comunicat 
antrenorul Eugen Bartha, s-a 
observat o îmbunătățire în jo
cul de ansamblu al formației, 
mai multa darviziuse în acțiu
nile de atac, o mai bună or
ganizare a apărării, mai pu
ține acțiuni ratate. Formația 
gazdă nu este unu dintre cele 
mai slabe ale seriei, dar ea a 
fost nevoită sâ cedeze in fața 
unei echipe evident mai bune 
Poate că jucătoarele din Pe
troșani ar fi reușit o victorie 
mai concludentă dacă nu ar fi 
ratat, totuși, cîteva ocazii deo
sebit de favorabile. De remar
cat și arbitrajul excelent pres
tat de Paul Radvani dii

Echipa Jiul a aliniat 
ția sa standard : Tudor 
lan, Costea, Ionescu, 
Maier. Nemeș.

Etapa viitoare: Jiul 
șani — Constructorul Baia Mare.

ULTIMELE ȘTIRI
Pe stadionul Republicii din 

Capitală au luat sfîrșit dumi- 
rrreâ întrecerile celei de-a .20-a 
edilii a campionatelor -interna
ționale de atletism ale Româ
niei. Și în uitima zi a compe
tiției din cauza timpului fri
guros și a ploii persistente. în
trecerile au avui de suferit. 
O surpriză a fost înregistrată 
în proba feminină de săritură 
în înălțime: cehoslovaca Alena 
Broskova a reușit să învingă 
pe marea favorită Cornelia Po
pescu. Ea a realizat 1,77 m. 
Cornelia Popescu, clasată pe lo
cul doi, a obținut 1,74 m.

Iată celelalte rezultate înre
gistrate :

Masculin : lungime : V. Jurcă 
(România) 7.53 m: greutate ! 
Ed. Anzîak (Polonia) 17,89 m; 
♦00 m garduri : I. Rățoi (Româ
nia) 52”; 200 m plat : P. Mantez 
(Cuba) 21”3/10; 809 m plat : 
Ph. Mayer (Franța) 1’48”; 5 000

m ’ Nagel Dieunar (R. D. Ger
mană) H'OF'B/IO. Feminin 5 
disc : Tamara Danilova (V.R.S.S.) 
57,36 m; lungime : Viorica Vis- 
copoleanu (România) 6,24 m; 
200 m plat : Trudy Ruth (O- 
landa) 23“7/10; suliță : Ludmila 
Hc-odilina (U.R.S.S.) 53,38 m; 
400 m plat: Van Asche (Bel
gia) 53"8/10. Maria Sykora (Aus
tria) a ---- * ’---- ‘
54’'1/10.

ocupat îocu.! d<'

-—... 20 (Agerpres).
cadrul concursului internațional 
de lupte libere de la Razgrad, 
sportivii români au avut o fru
moasă comportare. Astfel, in 
concursul rezervat seniorilor, 
Constantin Moldovan, Gheorghe 
Ciuntu, Ion Bogdan și Teodor 
Ba’.aș au ocupat primele locuri, 
iar la juniori, Marin Pârcălab 
și Lup loan s-au clasat, de d- 
semenea, pe primul loc.

— uns inir-aaevar
I indu-vă jocului
■ Deși numai Ia t

Președintei Comitetului de organizare a J.O 
despre pregătirile pentru Olimpiadă

Intr-o ședință comună a 
Comitetului executiv împreu
nă cu reprezentanți ai 77 de 
comitete olimpice naționale, 
Președintele Comitetului de 
organizare al Jocurilor Olim
pice 1972. Daume, a făcut 
un raport despre pregătirile 
pentru Jocurile Olimpice. In 
același timp el a prevenit 
față de primejdiile unui „gi
gantism", ce ar amenința Jo
curile Olimpice, în cazul, 
că pe viitor numai națiunile 
bogate și ar putea fi

gazde ale jocurilor. Președin
tele Comitetului de organi
zare a respins și propunerea 
asociațiilor internaționale de 
sport pe specialități, ca jocu
rile să fie pe viitor conferi
te nu unui oraș, ci unei țări, 
pentru ca să poată fi create 
condiții optime pentru toate 
felurile de sport Prin aceas
ta. ideia olimpică ..a unei 
sărbători comune a tineretu
lui lumii' s-ar șterge cu to
tul și ar fi înlocuită printr-o 
serie de

pionate mondiale. Adunarea 
a aprobat c-> aplauze puter
nice expunerile vorbitorului.

Președintele Daume a atras 
atenția asupra faptului, că 
numărul crescînd al națiuni
lor participante face imposi
bil. ca ir.tr-un stadion mo
dern cele 126 de națiuni să 
se alinieze în front, conform 
dispozițiilor I.O.C. De aceea 
s-ar fi căutat alte soluții. A- 
eeasta nu ar trebui să fie in
terpretată ca o intenție rea.
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Organizarea $l funcționarea 
tonsiliulni Culturii 

și Educației Socialiste
(Urmare din pag. 1)

Principalele atribuții ale Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste sint acelea de a iniția 
acțiuni destinate stimulării crea
ției in domeniul literaturii și 
artelor prin promovarea opere
lor literare, cinematografice, tea
trale, muzicale și plastice, ani
mate de spirit militant, cores
punzător intereselor poporului, 
societății socialiste; de a con
tribui la valorificarea critică, 
principială a moștenirii cultu
rale; Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste răspunde de 
elaborarea politicii de reperto
riu a instituțiilor de artă de 
toate genurile in spiritul ce
rințelor educative ale societății 
noastre, răspunde pentru orien
tarea ideologică și artistică a 
producției naționale cinemato
grafice și a difuzării filmului, 
corespunzător politicii culturale 
a partidului și statului, aprobă 
planurile tematice ale edituri
lor și controlează activitatea a- 
ccstora: orientează și organizea
ză producția de carte și răs- 
pindirea ei. în vederea lărgirii 
orizontului de cultură și a edu
cației socialiste a maselor de 
oameni ai muncii; exercită în
drumarea unitară a activității 
tuturor așezămintelor de cultu
ră acționînd pentru ca ele să 
desfășoare o activitate amplă 
de informare a oamenilor mun
cii de la orașe și sate asupra 
politicii interne și externe a 
partidului, a realizărilor obți
nute în construcția socialistă, 
să difuzeze larg tot ceea ce 
este nou și înaintat in dome
niul culturii, științei și tehni
cii contemporane: stimulează 
dezvoltarea creației artistice 
populare, a folclorului nou. a- 
sigură punerea în valoare a te
zaurului nostru artistic popular.

Consiliul Culturii și Educației 
S cialiste orientează. îndrumă 
șj controlează activitatea tutu
ror publicațiilor culturale, lite- 
rar-artistice pentru ca acestea 
să acționeze ca mijloace efici
ente de promovare a filosofiei 
și esteticii materialist-dialectice. 
a politicii Partidului Comunist 
Român în domeniul culturii de 
stimulare a participării creato
rilor de artă la viața social-po- 
litică a țării, organizează și în
drumă activitatea de cunoaștere.

conservare și protejare a mo
numentelor istorice, de artă 
plastică și de arhitectură de pe 
întreg teritoriul țarii, valorifi
carea lor Pe planul cercetării 
științifice, al educației patrioti
ce a maselor, al dezvoltării tu
rismului.

In spiritul politicii externe a 
statului român de pace și prie
tenie cu toate popoarele. Consi
liul Culturii și Educației So
cialiste acționează pentru dez
voltarea largă a colaborării 
culturale dintre România și 
țările in curs de dezvoltare și 
toate celelalte țări ale lumii, 
pentru extinderea contactelor 
și conlucrării dintre oamenii de 
cultură din țara noastră și inte
lectualitatea progresistă de pre
tutindeni. pentru participarea 
activă a tării noastre Ia viața 
culiural-artistică internațională; 
face larg cunoscută pe plan 
mondial creația culturală, ge
niul artistic al poporului nos
tru. operele reprezentative, de 
toate genurile, marile realizări 
ale culturii României socialistei 
asigură răspindirea și cunoaște
rea in tara noastră a realizări
lor culturale și artistice ale 
celorlalte popoare, a operelor 
progresiste, pătrunse de marile 
idealuri umaniste, create în în
treaga lume.

Consiliul Culturii și Educați
ei Socialiste se preocupă de a- 
plicarea unei politici juste de 
selecționare și promovare a ca
drelor în domeniul său de ac
tivitate. de pregătirea ideo
logică și profesională a perso
nalului din instituțiile cultura
Ie și răspunde împreună
Ministerul 
activitatea 
învățămînt 
tează și 
nă cu i

lii vățămîntului 
instituțiilor 
artistic : 

asigură 
uniunile

cu 
de 
de 

orien-
împreu- 

de creație.
cu ministerele și celelalte or
gane centrale și focale ale ad
ministrației de stat, ca fonduri
le destinate culturii să fie folo
site pentru promovarea artei 
socialiste, revoluționare și pro
gresiste. pentru achiziționarea 
si difuzarea operelor care co
respund intereselor și exigen
telor societății noastre socialis
te.

Decretul stabilește, de aseme
nea, atribuțiile si răspunderile
econ mico-f irtanciare ale orga
nismului nou creat.

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste este organ delibera
tiv. In scopul îndeplinirii in 
bune condițiuni a sarcinilor și 
atribuțiilor sale, el se sprijină 
Pe o largă participare a mun
citorilor, țăranilor și intelectua
lilor români, maghiari, germani 
Și de alte naționalități, a uniu
nilor de creație, a organizațiilor 
de stat, de masă și obștești, ca
re au atribuții în domeniul ac
tivității cultural-educative. Con
siliu] este alcătuit în conformi
tate cu această prevedere.

Componența Consiliului se a- 
probă de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri, la propu
nerea președintelui Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. 
Președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste coordo
nează și activitatea Comitetu
lui de Stat al Radioteleviziunii 
Române.

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste este ajutat in activi
tatea sa de Comisia pentru 
problemele cultural-educative 
de masă. Comisia cinematogra
fiei, Comisia pentru repertoriile 
instituțiilor artistice și Comisia 
monumentelor istorice și de 
artă.

In cuprinsul aceluiași Decret 
este prevăzută înființarea comi
tetelor de cultură și educație 
socialistă în județe. Municipiul 
București, în municipii și ora
șe ca organe de partid și de 
stat, îndrumate și controlate 
de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste și conduse nemij
locit de comitetele de partid ju
dețene și al Municipiului Bucu
rești. care răspund de conținu
tul și orientarea întregii acti
vități cultural-educative ce se 
desfășoară pe raza lor teritoria
lă. Comitetele de cultură și e- 
ducație socialistă județene, mu
nicipale si orășenești funcțio
nează pe lingă comitetele' exe
cutive ale consiliilor populare.

Sint stabilite, de asemenea, 
structura organizatorică a Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste, și unitățile care se 
află in subordinea sa.

Decretul abrogă reglementă
rile anterioare privind organi
zarea și funcționarea Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă.

de la distantă
♦

(Urmare din pag. 1)

Se 
Ce 
cu
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ajunge în asemenea stare. Este 
vorba despre blocul N 2 — că
min al nefamiliștilor de Ia ter
mocentrală. De la intrare te 
învăluie dezordinea și murdă
ria. iar la cele două etaje, epi
tetele amintite ajung la super
lativ. De bună seamă, neglijen
ța puținilor locatari de aici 3 
atir.s cota maximă. Pe aproape 
se situează și nepăsarea secto
rului I.G.L. Vulcan, de a-și 
menține un imobil intr-o ase
menea stare alarmantă. Nici to
varășii de la termocentrală — 
comitetul sindicalului, organiza
ția U.T.C.. administrația — nu 
sint scutiți de răspundere în 
această direcție. Ea blocul N 2 
locuiesc salariați ai uzinei, 
știe în ce condiții trăiesc ? 
muncă de educație se duce 
tinerii ?

Tn camera 1 B l-am găsit
Vasile Dan. într-o murdărie 
greu de închipuit.

— Te simți bine în mediul 
ăsta ? — l-am întrebat.

— Nu, mă mut de aici, 
murdar al naibii '. 
cum arată camera '

— Văd. dar ai putea să-ți 
faci sir.gur ordine. Ești tînăr. 
observ că ai mobilă frumoasă.

— Nu ține. Nu-i femeie de 
serviciu, nu vine nimeni să ne 
vadă cum trăim, să ne ajute..

— Da. ar putea să vă ajute 
cineva, dar de ce nu vă ajutați 
și singuri ? Cearșafurile astea 
au fost albe, se pa-e ne rini 
rra le-ai spălat?

— E multă vrem”, de U - ’
— Apoi mizeria de pe cori

doare. de Ia baie, de la toaletă 
alții v-au fâcut-o ?

— Nu. dar... e mizerie mare.
Alt salariat al uzinei — Petru 

Fîrciu — locuiește Ia earner 1 27 
E mai îngrijită, mai aerisită.

— Eu plătesc 130 Iei pe lună 
pentru cameră, bani ce mi se 
opresc pe statul dc plată, insă 
nimeni nu mai controlează ce 
se petrece la cămin, nimeni nu

E
Uitați-vă

ridică un pai de jos. Și noi, 
locatarii avem o mare vină. Nu 
păstrăm cum trebuie acest bun 
al statului, ba mai mult, îl de
gradăm. Eu mă îngrijesc de ca
mera mea, mai fac uneori și 
curățenie pe la baie, dar cit ?... 
E fluctuație mare. Unii vin, 
alții pleacă, nimeni nu-i întrea
bă nimic. In acest cămin, în a- 
ceste condiții, nu mai stau nici 
eu mult.

— De ce arată astfel acest 
cămin, tovarășe Dumitru Țiv- 
rea ? — ne-am adresat șefului 
biroului administrativ al ter
mocentralei.

— Pentru că sectorul I.G.L. 
Vulcan l-a lăsat în paragină. 
Noi ce să facem ?

— Știți cum arată blocul N2 
din cartierul SohodoL tovarășe 
Alexandru Tudor? am pus în
trebarea vicepreședintelui Con- 
si'îului popular orășenesc Vu1- 
can.

— Da. insă nu numai sectorul 
I.G.L. Vulcan e de vină. Și cei 
de ia uzină ar putea face mai 
mult pentru gospodărirea Iui. 
Doar acolo locuiesc salariații lor. 
Și educația oamenilor ar putea 
intra în discuție. E foarie re
dusă. Vom |ua 
nă cu ei. să-I 
Am vrea să-1 
in garsoniere,
mult. De asemenea, 
preocupa și de celelalte aspec
te semnalate de dv. in acest 
car’ier, pe care noi Ie cunoaș
tem.

Cu atit mai rău că se cunosc 
neregulile din cartierul Soho- 
dol, dar nu se Iau măsuri o- 
portune de înlăturare a lor, per- 
petuîndu-se o stare de lucruri 
de-a dreptul de necrezut.

T-. te acestea le-am adus și 
.șt in ța t- varășuiui Petru 

Barbu, primarul orașului Vul- 
an. Nici dînsul nu era străin 

de ele — dovadă (pozit-'vă) că 
este la curent cu tot ceea ce 
se petrece pe raza orașului — 
și ne-a asigurat că va urmări 
personal ca starea alarmantă

privind gospodărirea cartierului 
Sohodol să fie remediată cit 
mai grabnic.

Vom reveni să scriem din 
nou despre acest cartier a! e- 
nergeticienilor... Da, da, vom 
reveni 1

RĂSPUNS?!

măsuri, împreu- 
punem la punct, 
compartimentăm 
dar costă cam 

ne vom

In urma publicării articolu
lui „Cauze obiective sau lipsă 
de răspundere" ? (apărut în 
ziaru] nostru nr. 6 743), Între
prinderea de gospodărie loca- 
tivă Petroșani a ținut să pre
cizeze, în răspunsul său, că lu
crările la canalele termice 
sînt... de calitate bună, astfel 
că nu rămîn în canale pie
tre. pămînt sau alte impuri
tăți. Vă asigurăm — se spu
nea în răspunsul amintit — 
că sîntem foarte conștienți de 
lucrările pe care le executăm 
atât din punct de vedere ca
litativ cit 
execuție".

De la 
au trecut 
Cum se prezintă situația aces
tor lucrări la ora actuală ? In 
cea 
tele au f< 
late. Pe 
nalele termice au fost 
rite cu plăci de beton, 
catarii, totdeauna 
întreprinzători decît 
de 
mîntul peste ele. 
tîmplat pe strada Păcii, 
locatarii de la 
20 au „pornit" 
tivă. Cu toate 
mas pe strada 
ales între blocuri, zeci de me
tri de canal unde lucrările nu 
au fost terminate. In această 
zonă, ca de altfel în toate por
țiunile rămase descoperite, co
piii din cartier continuă să se

și al termenelor de

primirea răspunsului 
aproape două luni.

mai mare parte conduc- 
înlocuite șj izo- 

nnurnite porțiuni, ca- 
acope- 
iar lo- 

parcă mai 
muncitorii 

la I.G.L., au așternut pă- 
Așa s-a in

unde 
blocurile 18 și 
această iniția- 

acestea, au ră- 
Oituz. și mai

ORGANIZAȚIA u. t. c.
(Urmare din pay. 1)

Reactivizarea comisiilor pe 
probleme ale comitetului muni
cipal Și ale celor orășenești, o- 
rientarea lor înspre o activita
te concretă, eficientă, constituie 
Ce asemenea o cale sigură spre 
obținerea unor rezultate bune. 
Or, după cum s-a desprins și 
din informarea prezentată ia 
p.enară, aceste comisii nu și-au 
adus decît în parte contribuția, 
cu desfășurat o muncă spora
dică, lipsită de inițiativă, ope
rat; .1taie, continuitate.

Desigur, nu poate fi trecut cu 
vederea faptul că ir. numeroase 
organizații de tineret, activita
tea depusă de către organele a- 
lese a fost plină de roade. Dar, 
în aceiași timp, nu poate fi 
trecui cu vederea nici faptul că 
un număr însemnat de tineri 
r.u se situează la înălțimea sar
cinilor. desconsideră munca fi

zică, utilă societății, au o com
portare nedemnă în producție, 
in vuița de familie și în socie
tate. O parte mare de răspun
dere pentru aceste manifestări 
revine organizațiilor de tineret 
care nu au desfășurat o activi
tate susținută, combativă, 
mulțumindu-se să acorde aten
ție numai acelor acțiuni la ca
re. de regulă, acești tineri nu 
participau.

Imb mătățirea, continua per
fecționare a activității de edu
cație comunistă a tinerilor că
reia organizația U.T.C. îi oferă 
un cadru optim de realizare, 
vor trebui sprijinite permanent 
de către organele și organiza
țiile de partid șl sindicat, știut 
fiind faptul că activitatea poli- 
tico-idcoiogică și cultural-edu- 
calivă în ansamblul ei. constitu
ie o parte componentă, insepa
rabilă a '..perei de edificare a 
noii orinduiri, o preocupare de

prim ordin a conducerii superi
oare de partid care și-a găsit 
expresia în însăși propunerile de 
măsuri ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pentru transpunerea in viață 
a acestor măsuri de o excepțio
nală însemnătate în viața pa
triei, măsuri care fac corp co
mun cu liniile directoare elabo
rate de Congresul al X-lea al 
partidului vor trebui intensifi
cate eforturile. preocupările 
creatoare ale tuturor organelor 
și organizațiilor de tineret, a- 
vînd în frunte comuniștii, cei 
mai buni fii ai clasei muncitoa
re. Astfel, pe această calc, ge
nerația tînără angajată plenar 
în opera de edificare a socialis
mului, își va aduce din plin 
contribuția pentru ridicarea ță
rii noastre pe noi culmi ale 
bunăstării și progresului

Foto: Ion LTCIU

^Snpfiăinîna Crucii Roșie
IMîlniri între dGnatori și primitori 

de singe
In cadrul acțiunilor orga

nizate în cinstea ..Săptămî- 
nii Crucii Roșii" astăzi, la 
ora 17, are loc în sala poli
clinicii din Lupeni o întilni- 
re între foști primitori de 
singe și donatori. Cu acest 
prilej, dr. Nicolae Aidica. di
rectorul spitalului unificat 
din localitate, va vorbi celor 
prezenț i despre importanța

donărilor și a transfuziilor 
de sînge în salvarea vieții 
bolnavilor. Acțiunea va fi 
urmată de proiectarea unor 
filme educative pe teme sa
nitare. Asemenea proiecții 
vor mai avea loc la exploa
tarea minieră precum și la 
școlile generale și liceul din 
Lupeni.

joace și să arunce tot felul de 
materiale și obiecte în canalele 
termice, de unde, nimeni nu le 
mai scoate. Toate acestea nu 
mai dovedesc că secția C.T. din 
cadrul I.G.L. execută lucrări de 
calitate. Cit despre respecta
rea termenelor de execuție, ce 
să mai vorbim ? Ploile toam
nei și temperatura anotimpu
lui semirece impun necesitatea 
încălzirii apartamentelor. Cum 
se va asigura căldura respec
tivă cînd lucrările de la re
țelele termice nu sînt nici pe 
departe gata ? Oare nu-i acest 
răspuns al I.G.L. Petroșani o 
încercare nereușită de-a liniști 
spiritele locatarilor din cartie
rul Aeroport care și-au expri
mat de atîtea ori îngrijorarea 
față de situația relatată în ar
ticolul precedent ?

C. II.
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(Urmare din pag. 1)

pletirea firelor. Totul de
curgea cu o implacabilă si
guranță, cu rutina caracte
ristică aceluia care a pătruns 
in toate tainele meseriei de 
bobinator. Și totuși, chipul, 
fața Vioricăi Păstrăveanu, 
lipsită de cutele imprimate 
de trecerea anilor, ideile ge
neroase pe care le rostea, 
trădau intr-un fel tinerețea. 
Despre corectitudinea ei, des
pre hărnicia și priceperea de 
care dă dovadă in aborda
rea oricărei sarcini, atit in 
producție cit și în viața ob
ștească — este membră a co
mitetului de partid pe uzină

tora oferindu-le numeroase 
indicații prețioase. Remarc o 
permanentă preocupare pen
tru educarea tinerilor.

Pe neobservate, motorul 
aflat pe bancul de lucru al 
eroinei reportajului nostru 
era pe punctul de a fi redat 
exploatării. Viorica Păstră
veanu, ajutată de tînărul Du
mitru Cercel, noul „elev" al 
ei, își așternea semnătura pe 
una din miile de lucrări exe
cutate cu succes. Pe chip i 
se putea citi satisfacția. Era 
un semnalment al mulțumi
rii pentru îndeplinirea unei 
noi „misiuni".

— De cite ori pun punct 
unei lucrări trăiesc un senti-

8
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18.00 Deschiderea emisiunii.
18.20 Toate pînzel* sus ! — e- 

misiuue pentru pionieri.
18,50 Cintece și jocuri popu

lare cu ansamblul „Ua- 
țegana" al Consiliului 
județean al sindicatelor 
din jud. Hunedoara.

19.00 Breviar juridic.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Concertul extraordinar 

al Filarmonicii .George 
Enescu".

21,10 Seară de teatru : „Călă
torie in noapte" de I. 
Șeitan.

22,00 O interpretă îndrăgită 
a cîntecului bihorean : 
Maria Bradu.

22.15 Oameni și fapte.
22.30 Muzică ușoară româ

nească.
22,45 Telejurnalul de noapte.

și a biroului organizației de 
bază din secție — despre a- 
titudinea ei colegială, ne-a 
vorbit cu multă căldură șe
ful bobinatorilor, ing. Spirea 
Suditu.

— Datorită pregătirii pe 
care o are, tovarășa Păstră
veanu reușește, in fiecare an. 
să coordoneze a tivilatea a 
2—3 tineri noi angajați in 
secție, ne spunea ing. Suditu. 
loan Naicof, Catinca Vuzdu- 
gan, sint numai doi din ati- 
ția tineri care 
ficila meserie 
lor sub atenta 
coordonare a 
trăveanu. Este
mod de exprimare a senti
mentelor sale față de cei 
mai tineri, față de aceia ca
re au menirea să transpună 
in fapte sarcinile 
fala colectivului 
altfel, aportul ei 
in activitatea

U.T.C. Fiind încă

vîrstă cu mulți uteciști. Vio

rica Păstrăveanu participă de 

multe ori la adunările aces-

au învățat di- 
a bobinatori- 
și competenta 
Vioricăi Păs- 
și acesta

ment de bucurie. îmi dau 
seama că munca mea va fo
losi cuiva, că sini utilă so
cietății. De altfel, nici nu aș 
mai putea concepe să nu con
tribui la eforturile oamenilor 
din uzină pentru „alimenta
rea" minelor cu tot echipa
mentul mecanic și electric 
necesar. Fusesem uneori în
demnată să rămîn casnică. 
Mi se spunea că a-mi educa 
băiețașul este și așa o sar
cină dificilă. De acord, dar 
ea poate fi îmbinată cu a- 
ceea de aici. Chiar mai am 
timp să citesc foarte mult. 
Cartea este o adevărată hra-

un_. nă spirituală fără de care 
omul zilelor noastre nu poate 
trăi...

Și poate discuția ar mai fi 
continuat. Ne înconjuraseră 
însă mai multi colegi și co
lege ale Vioricăi Păstră’-ea- 
nu. Cu toții erau dornici să 
spună ceva despre prietena 
și tovarășa lor. Am reținut 
insă o singură frază : ..Este 
o muncitoare in adevăratul 
înțeles al cuvintului și o a- 
devărată comunistă".

ce stau in 
nostru. De 
se simte și 
organizației

de aceeași
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PROGRAMUL 1 ; 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Atlas cultural; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Cintece 
și jocuri populare; 10,30 O- 
pereta „Silvia" de Kalman 
(selecțiuni); 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Melodii interpre
tate Ia acordeon; 11,15 Revis
ta economică; 11,30 Coruri 
bărbătești; 12,00 Muzică popu
lară iraniană; 12,10 Recital 
do operă: 12,30 întâlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13.27 Cintecul e pre
tutindeni; 14,00 Compozitorul 
săpiămînii: 14.30 Muzică popu
lară: 15.00 Buletin de știri; 
15.0.) Fragmente din operete; 
15.20 Orchestra simfonică a 
Filarmonicii din Craiova; 
15,40 Pagini vocale și orches
trale din muzica de estradă; 
16.00 Radiojurnal; 16,15 Pro
gram de cintece: 16.30 Melo
dii de Radu Șerban; 16.50 
Publicitate radio; 17,00 Radio- 
enciclopedie pentru tineret:
17.30 Concert de muzică popu
lară: 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară: 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Inter
pret ai cîntecului popular; 
20.55 Știința la zi; 21.00 Re
vista șlagărelor; 21,30 Biju
terii muzicale: 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de sea
ră: 22,55 Moment poetic; 23.00 
Concert de seară (continua
re); 24.00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Cea w/' reche formă de teatru
Teatrul de umbre — spec

tacol foarte frecvent în Ma- 
layezia — este una din cele 
mai vechi forme de teatru 
din Asia. Sultanului Selim I 
al Turciei care a cucerit 
Egiptul în 1517 i-au plăcut 
atit de mult jocurile de um
bre, incit a adus la Istam
bul un păpușar care să-i dis
treze curtea. In Grecia și 
Turcia, vechiul teatru comic 
moștenit de la Aristofan a

reapărut, cîteva secole mai 
tîrziu, sub forma unor tea
tre de umbre cu eroi popu
lari și grotești. Teatrul de 
umbre din Malayezia, renu
mit in întreaga lume, provi
ne de fapt din Cambodgia 
unde acest gen de spectaco
le constituia un divertisment 
regal. Sursa de inspirație a 
tuturor pieselor montate la 
Teatrul de umbre din Mala
yezia este epopeea hindusă

-Ramayana". De fapt, esen
țiale în reprezentațiile tea
trului de umbre sînt manipu
larea păpușilor, vocea acto
rului și orchestra, compusă 
mai ales din instrumente de 
percuție. Departe de a fi o 
formă de teatru exclusiv 
pentru copii, teatrul de um
bre se adresează adulților 
într-o varietate de teme îm
prumutate din epopeea hin
dusă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ' Săptămîna nebunilor 
(23—26 septembrie): Republi
ca : Vagabondul, seriile I și 
II (23—26 septembrie); LO- 
NEA — 7 Noiembrie: Jan
darmul se însoară (23—25 
septembrie): Minerul : Și caii 
se împușcă, nu-i așa ? (23— 
26 septembrie); BARB ATENT : 
Mihai Viteazul, seriile I și II 
(24—26 septembrie): VUL
CAN O floare și doi grădi
nari (23—26 septembrie); LU
PENI — Cultural ; Secretul 
planetei maimuțelor (21—25 
septembrie); URIC.'XNI : Prin
tre colinele verzi (24—25 sep
tembrie)

două
spus

răspuns Anami 
eslc luată, și nu 
decît s-o îndt-

a capitulat"

întoarcem ba- 
păstrarea secu-

Urmare din nr. 6 807)

Am ascultat cu atenție — 
spus el — toate argumen

tele acelora care considerau 
că propunerile aliaților nu 
pot fi acceptate în actuala 
formă. Părerea mea de altfel 
nu s-a schimbat. Eu consider 
că continuarea războiului nu 
duce Ia nimic altceva decit 
distrugere în continuare. Da
că vom 
Japonia 
distrusă, 
tre voi 
ment de 
afrațr, consider că 
imediată a 
preferabilă unei distrugeri 
totale a Japoniei. In situația 
noastră actuală încă mai a- 
vem șanse de renaștere. Nu 
mă neliniștește soarta mea. 
Deoarece poporul japonez nu 
cunoaște bine situația actua
lă, eu știu că oamenii vor fi 
zguduiți de hotărirea noastră. 
Dacă va f> necesar, eu sint 
gata să rostesc hotărirea la 
radio. Mai neașteptată o să 
i se pară hotărirea noastră 
armatei. Sint gata să fac tot 
ce depinde de mine pentru 
a o convinge. Rog cabinetul 
de miniștri să pregătească 
neîntrrziat textul imperial ca
re să anunțe inec-tarea răz
boiului". Cu aceste cuvinte

continua războiul, 
va fi in întregime 
Și, deși mulți din- 
încercați un senti- 
neîncredere față de 

încetarea 
războiului este 

unei

împăratul a ieșit dm adă
post. După el, toți coi pre- 
zenți au ieșit tăcuți prin co
ridorul subteran care dădea 
in clădirea bibliotecii impe
riale.

Hotărirea luată in adăpos
tul palatului imperial tre
buia să fie aprobată la șe
dința cabinetului de miniș
tri, și abia atunci ea pri
mea putere de document de 
stat. Potrivit constituției ja
poneze, „vocea cocorului", așa 
cum se numea oficial vocea 
împăratului, devenea vocea 
națiunii abia după aproba
re-a guvernului. Se aștepta ca 
hotărirea împăratului să fie 
adoptată automat.

Primul secretar al cabine
tului .Sakomidzu, a sosit ul
timul și a și chemat Ia el pe 
Mitio Kihara, fostul colabo
rator 31 ziarului „Nippon 
Times-.

„Hotărirea a fost adoptată"
— a spus Sakomidzu,

„Puteai să nici nu-mi spui
— zise zimbind Kihara — 
am înțeles totul în momen
tul cmd te-am văzut".

nevoie de
imperiale — a

Am să-1 pregă- 
acela cu privire 
războiului iar pe 
să-1 pregătiți pe

..Avem
texte 
Sakomidzu. 
tesc eu pe 
la încetarea 
dv. vă rog 
al doilea — pentru armată".

Era aproape 12,30 cînd co
lonelul Takcsita s-a 
cu 
dus 
net 
biri

întîlnît
.Anami și s-au 
în micul cabi- 
țincau cor.vor-

ministrul 
împreună 
unde se 
secrete.

„Trebuie să 
ioneta pentru 
rității țării. In afară de a- 
ceasta — a continuat Takcsita
— dv. puteți să luați cuvîn- 
tul la ședința cabinetului de 
miniștri. Aveți autoritate, a- 
lături de dv. se află cea mai 
puternică forță a Japoniei — 
armata ei. Știți că unul din 
șefii de stat major și-a schim
bat punctul de vedere. Pen
tru ce nu i-ați urma și dv. 
exemplul ?“

,Nu — a
— hotănrea 
mi-a rămas 
plinesc".

„Acest om 
zise pentru sine Takesita. Pri
virea i s-a oprit pe călima
ră. Poate cu această cerneală 
va fi semnată hotărîrea im
perială. Dar dacă Anami ar 
refuza să semneze hotărirea 
imperială și ar demisiona, 
guvernul ar cădea. Iar în lip
sa guvernului nimeni nu ar 
putea semna documentul de 
capitulare. Takesita s-a gin- 
dil să încerce și această caie.

(Va urma)
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In ajunul
deschiderii sesiunii

Adunării Generale a 010
NEW YORK 20. — Corespon

dentul Agerpres. C. Alexan- 
droaie transmite : La Palatul 
K e i Nfiw î c
încep marți. 21 septembrie, lu- 
crărSe cele: de-a 26-a sesiuni 
e Adunării Generale a O.N.U., 

ivind loc la numai un 
ia sesiunea jubiliară, se 

ă să prilejuiască o pri- 
aliză a felului in oare 
membre au procedat la 

inerea în practică a pre- 
’ >r patru documen- 

trecut.
• — pr’

dreptu- 
atenției 

: si corni Adună-
sub forma unor 

-;se pe agenda se- 
pînă în prezent, 

cuprinde 103 puncte.
Ca și în alți ani, un loc 

centrai în cadrul dezbaterilor, 
revine unor probleme de im
portanță vitală pentru asigura
rea păcii și securității interna
ționale. Intre acestea, problema 
dezarmării generale și totale o- 
cupă un loc prioritar. Escala
darea cheltuielilor militare, ca
re au depășit 200 de miliarde 
de dolari anual, și a cursei 
înarmărilor continuă să preocu
pe în cel mai înalt grad opi
nia publică mondială, nemul
țumită de rezultatele minime 
obținute pînă acum in dezba
terile pentru temperarea și li
chidarea spiralei înarmărilor, 
ia special a celei nucleare, care 
prezintă pericole dintre cele 
mai grave pentru pacea și 
securitatea omenirii. La acest 
capitol sînt înscrise peste zece 
puncte, care vizează, pe lingă 
dezarmarea generală și totală, 
suspendarea experiențelor nu
cleare. interzicerea folosirii ar
melor chimice și bacteriologice, 
folosirea în scopuri exclusiv 
pașnice a spațiului extraatmos- 

. Propunerea României 
le economice

și sociale ale cursei înarmări
lor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii și secu
rității in lume" reapare pe or- 
dine^de zi a sesiunii sub for
ma unui raport prezentat de 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant.

înfăptuirea dezarmării recla
mă participarea tuturor statelor 
și mobilizarea popoarelor pen
tru a se pune capăt spiralei 
cursei înarmărilor. Se știe că 
țara n lastră s-a pronunțat în 
favoarea convocării unei con
ferințe de dezarmare cu parti
ciparea tuturor țărilor lumii, 
care să dezbată în primul rînd 
problema interzicerii și lichi
dări armelor nucleare și a ce
lorlalte arme de distrugere în 

■ și să adopte măsuri pen
tru lichidarea bazelor militare, 
retragerea trupelor de pe teri
torii străine, desființarea blo
curilor mii tare, măsuri prac
tice pe calea dezarmării nu
cleare.

Guvernul român și-a afirmat 
punctul de vedere asupra pro
blemelor cardinale ale Organi
zației Națiunilor Unite în răs
punsul dat la aplicarea „de
clarației asupra întăririi secu
rității internaționale*, document 
care s-a bucurat aici, la New 
York. în rînduri’e delegațiilor 
sosite la sesiune, de o atenție 
și o audiență deosebită. „După 
părerea guvernului român, se 
arată în acest document. Orga
nizația Națiunilor Unite este 
chemată să aducă o contribu
ție mai mare la întărirea le
galității internaționale, să ve
gheze ca toate statele să se 
conformeze obligației fundamen
tale de a se abține de la fo
losirea forței și amenințarea cu 
forța, de la presiuni și constrîn- 
geri de orice fel. de a respecta 
independența și 
națională a 
piatra

m;

suveranitatea 
fiecărui stat — 

unghiulară a păcii și 
securității în lume".

Constantin ALEXANDROAIE
20 septembrie

PREZENȚE ROMANEȘTI

Partidului Muncii
★

de-a lungul a 80

★ MOSCOVA

Lucrările conferinței

în legătură cu

R. p. BULGARIA: In Valea Devniei, regiunea Varna, au fost construite înccpind din 
1951, numeroase combinate chimice și de ciment, uzine de clemente de beton armat, bo
rax, etc.

In foto: Sala de control automat a combinatului chimic din Devnia.

LA SOFIA AU ÎNCEPUT

DIN TARILE SOCIALISTE
SOFTA 20. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite i La Sofia au înce
put luni lucrările „Zilelor U- 
niunii Medicale Balcanice". La 
ședința Consiliului General al 
Uniunii, care a fost condusă de 
academicianul Ștefan Milcu, 
președintele U.M.B., au luat 
parte și reprezentanți ai Aso-

PHENIAN 20 (Agerpres). — 
Delegația Ministerului Agricul
turii. Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor, condusă de 
Ion Ceaușescu, secretar general 
al acestui minister, care face o 
vizită in R.P.D. Coreeană, a 
fost primită de Pak Sen Cer, 
membru al Comitetului Politic 
al C.C. ai ~ - - - - -__ ..
din Coreea, al doilea vicepre
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri. Cu această ocazie a avut 
loc o convorbire prietenească. 
Au participat Rion Ii Ge, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Agricultură al 
R.P.D. Coreene, și ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Phenian, Aurel Mălnă- 
șan.

PHENIAN 20 (Agerpres). — 
La Teatrul de artă din Phenian 
a fost prezentat primul spec
tacol în cadrul turneului pe 
care ansamblul artistic „Doina* 
al armatei îl întreprinde în 
R.P.D. Coreeană. Au participat 
general maior Ri Von, locți
itor al șefului direcției superi
oare politice a armatei, general 
maior Tzoi Un Hiok, coman-

După vizita lui
Xavier Ortoli

în Polonia

!

VARȘOVIA 20 (Agerpres). 
— S-a ir. ■ i:a ___ â
în Polonia a lui Franțois 
Xavier Ortoli, ministrul dez
voltării industriei și științei 
a; Franței. Cu prilejul vizi
tei, a fost semnat un proto
col de colaborare polono- 
franeez, care prevede măsu
rile ce urmează a fi luate 
in această direcție.

In timpul convorbirilor pe 
care ministrul francez le-a 
avut cu reprezentanții polo
nezi, a fost abordat un cerc 
larg de probleme privind co
laborarea bilaterală în do
meniile economic, științific și 
tehnic. Părțile au relevat exis
tența unor perspective favo
rabile pentru colaborarea în 
domeniile metalurgiei, con
strucției de mașini, produc
ției de mijloace de trans
port auto, electrotehnicii, e- 
lectronicii și chimiei. A fost 
examinată posibilitatea livră
rii în cxnun pe terțe piețe 
a unor •biective industriale 
complete.

Vizita ministrului Ortoli, 
relevă agenția PA.P. a con
stituit un prilej pentru ma
nifestarea dorinței guverne
lor celor stouă țări de a trece 
la o etapă nouă de dezvol
tare a relațiilor economice 
și tehnico-științifice franco- 
polor.e și la adoptarea celor 
mai potrivite măsuri în ve
derea obținerii în cel mai 
scurt timp, a unor rezultate 
pozitive.

ciației Internaționale pentru 
Cercetări Științifice și Schim
buri Culturale, cu sediul la Pa
ris. A f 
tivitatea ' 
tima ei 
inițiativele

fost dezbătută ac- 
uniunii de la ul- 
sesiune, precum și 

; privind extinderea 
acesteia. In program sînt pre
văzute în continuare, comuni
cări și rapoarte grupate în ju-

rul unor teme de o deosebită 
actualitate și importanță pentru 
cercetarea medicală. Pe listele 
celor înscriși pentru a prezen
ta. în cadrul lucrărilor actua
lei sesiuni, rezultatele cercetă
rilor lor, sînt prezenți aproa
pe 30 de specialiști români, ca
re vor prezenta peste 20 
comunicări.

dantul garnizoanei Phenian, alte 
persoane oficiale, precum și un 
numeros public. Spectatorii, mi
litari și civili, au răsplătit prin 
vii aplauze- cintecele și dansu
rile românești.

In zilele următoare ansam
blul va prezenta spectacole în 
mai multe orașe din țara prie
tenă.

PRAGA 20. — Coresponden
tul Agerpres. Constantin Prisă- 
caru, transmite : Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, însoțit de Lu- 
bomir Strougal, președintele 
Guvernului Federal, A. Barcak,

ministrul comerțului exterior, și 
J. Simon, ministrul construc
țiilor de mașini, au vizitat luni 
pavilionul Republicii Socialiste 
România din cadrul celui de-al 
13-lea Tîrg internațional 
toamnă do la Brno.

La sosire, oaspeții au 
intimpinați de consilierul eco
nomic al Agenției economice ro
mâne la Praga, Nicolae Andrei, 
și de directorul pavilionului ro
mânesc, Ion Tonceanu.

Oaspeții s-au interesat de u- 
tilajul rutier românesc, de au
toturismul de teren Aro și au
toturismul „Dacia**, precum 
de rezultatele participării 
tîrg.

U.R.S.S. : In anii care au trecut de la război, 
km, s-a înălțat Un nou oraș Volgograd.

In foto : Centrul orașului.

U.R.S.S

internaționale sindicale 
în problemele asigurărilor 

sociale
MOSCOVA 20. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite : La Moscova au 
început luni dimineața lucrările 
conferinței internațiânale sindi
cale în problemele asigurărilor 
sociale, manifestare inițiată de 
un comitet de organizare, cu 
sprijinul secretariatului Asocia
ției internaționale de asigurări 
sociale (A.I.A.S.).

Delegați din partea a 128 cen
trale sindicale din 90 de țări 
ale lumii, precum și din partea 
a 22 organizații internaționale 
vor discuta în cele patru zile, 
cît durează conferința, două

probleme fundamentale : „Rolul 
sindicatelor în dezvoltarea și 
perfecționarea asigurărilor so
ciale pentru oamenii muncii11 și 
„Activitatea sindicatelor în do
meniul ocrotirii muncii și să
nătății oamenilor muncii, al 
îmbunătățirii asistenței medi
cale".

Din România, Ia lucrările 
conferinței participă o delegație 
condusă de Chițu Florea, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
prim-adjunct al președintelui 
consiliului pentru problemele 
sociale și ridicarea nivelului de 
trai.

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
— Conducta de gaze Punga 
(Siberia occidentală) — Se
rov (Ural) a fost prelungită 
cu încă 250 de kilometri, in 
vederea racordării sale la un 
nou zăcămînt.

Conducta amintită, cu o 
lungime totală de 5(H) kilo
metri. a fost construită în 
urmă cu cinci ani. In această 
perioadă, sumele cheltuite 
pentru construirea ei au fost 
în întregime amortizate, con
ducta transported din Sibe
ria occidentală spre Ural cir
ca 40 miliarde metri cubi de 
gaze. Noul zăcămînt racordat 
la conductă va face ca debi
tul acesteia să sporească pină 
la sfîrșitul anului cu încă 
200 milioane metri cubi de

1970, in regiunile amintite 
s-au făcut lucrări de aducți- 
une și irigare pe o suprafață 
de 126 000 hectare. Extinde
rea irigațiilor a început, to
todată, și într-o serie de re
giuni secetoase cum este zo
na Skrapar. zonele montane 
Tepelena, Perment, Vlora, 
Hasi și Thate.

In actualul cincinal se pre
vede a fi redate agriculturii 
alte 60 000 hectare de teren 
irigat. Dintre acestea. 45 000 
hectare sînt situate in regi
uni deluroase și montane.

ternaționale. De la această 
dală, produsele fabricii conti
nuă să fie socotite printre ce
le mai bune din lume. In 
prezent, fabrica de la Hered 
este in curs de reconstruire. 
Pentru construcția și moder
nizarea acțiunilor de prepa
rare și modelare vor fi chel- 
tuiți circa 25 milioane 
forinți.

R.F.S. Iugoslavia

R.P. Albania

Cuba
HAVANA 20 (Agerpres). — 

In provincia cubaneză O- 
riente s-au încheiat lucrări
le de construcție la instala
țiile primei linii de înaltă 
tensiune. Linia, cu o lungime 
de 120 kilometri, va trans
porta energia electrică intre 
orașele Santiago de Cuba și 
Ollguin.

Noul guvern
CAIRO 20 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Arabe a 
Egiptului, Anwar Sadat, a pro
mulgat duminică seara un de
cret privind fomarea noului 
guvern egiptean. Fostul premier 
Mahmud Fawzi a fost desem
nat din nou în funcția de șef 
aj cabinetului, iar Aziz Sidky o- 
cupă funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministru al industriei, petrolu
lui și resurselor miniere — a- 
nunță agenția France Fresse.

Bl
Din noul guvern mai fac parte 
Mohamed Abdel Kader Hatem, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al culturii 
și' informațiilor, Mahmoud Riad 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afaceri
lor externe, și Mourad Ghaleb, 
ministru de stat pentru afaceri
le externe.

Luni, membrii 
net egiptean au 
mîntul în fața 
Anwar Sadat.

TIRANA 20 (Agerpres). — 
In anii puterii populare. în 
Albania au început ample 
lucrări în vederea irigării re
giunilor deluroase și monta
ne și includerii, astfel, în 
circuitul agricol a unor mari 
suprafețe nefolosite pînă în 
prezent. In perioada 1966 — 
1970 au fost afectate acestui 
scop peste 53 la sută din to
talul investițiilor de stat. Ca 
urmare. Ia sfîrșitul anului

BUDAPESTA 
preș). — Produsele fabricii 
de porțelan din Hered sînt 
cunoscute de mult timp pen
tru frumusețea și calitatea 
lor peste hotare. Prima me
dalie de aur a fost decernată 
acestor produse încă in 1851, 
cu prilejul unei expoziții in-

BELGRAD 20 (Agerpres). 
Lucrările de montaj Ia insta
lațiile fabricii de plăci cera
mice. care se construiește in 
orașul Kosovska — Kame- 
nița, din provincia autono
mă Kosovo, se aPropie de 
sfîrșit. Fabrica, cu o capaci
tate de producție anuală de 
pînă la un milion metri 
patrați de plăci ceramice, 
este primul obiectiv indus
trial din această regiune. 
Pină in 1975, aici urmează să 
fie construite încă patru o- 
biective industriale mari, a 
căror bază de materii prime 
o vor constitui bogatele ză
căminte de magnezită aflate 
în apropiere și apreciate la 
circa 6 milioane tone. Pen
tru industrializarea raionului 
Kosovska — Kamenița, sta
tul investește peste 200 mi
lioane dinari.

noului
depus
președintelui

<$> Luni s-a deschis la Bru
xelles cel de-al 22-lea Congres 
internațional de astronautică, a 
cărui temă este „Aplicarea teh
nicilor spațiale în scopul ne
voilor vitale ale umanității*.

Congresul este organizat de 
Federația internațională de as
tronautică, Institutul internațio
nal de astronautică și Institutul 
internațional pentru probleme
le spațiului. Partea științifică 
a lucrărilor Congresului va de
buta în cursul după-amiezii 
printr-o comunicare a echipaju
lui navei cosmice ,.Apollo-15“ 
asupra misiunii sale lunare.

<> Poliția new-yorkeză a re
ușit să capteze o cantitate de 
90,7 kg de heroină pură, care, 
valorificată la bursa neagră, ar 
fi adus traficanților suma de 
40 milioane dolari. Au fost a- 
restate cinci persoane, dintre 
care trei de naționalitate fran
ceză, implicate in acest caz- 
Heroina se afla ascunsă in ca
roseria unui automobil ..Ja
guar11 transportat de la Le Ha
vre la New York la bordul pa
chebotului „Queen Elizabeth 
II*.

4- O delegație guvernamenta
lă economică chineză condusă 
de Ciu H»a-min, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
al R.P. Chineze, a sosit într-o 
vizită de prietenie Ia Stoc
kholm, la invitația guvernului 
Suediei, anunță agenția China 
Nouă.

< Uraganul „Irene* care s-a 
abătut duminică asupra litora
lului estic al statului Nicaragua 
cu o viteză de 160 kilometri 
pe oră, a distrus numeroase lo
cuințe și a provocat însemnate 
stricăciuni căilor de comunica
ții. Uraganul a lovit regiunea 
la scurt timp după c« taifunul 
„Edith" a devastat la 15 sep
tembrie vaste zone din Ameri
ca Centrală, provocind moar
tea a peste 100 de persoane și 
distrugind 600 de case în nor
dul stalului ?xicaragua.

<ț> Regele Feisal al Arabiei 
Saudite a declarat în cursul u- 
nei audiențe acordate unei de
legații palestiniene la conferin
ța de la Djeddah că dorește 
reușita medierii egipteano-sau- 
dite în conflictul iordaniano- 
palestinian — a anunțat Biroul 
organizației „Al Fatah 
Beirut

q> In comunicatul cu privire 
la vizita în Uniunea Sovietică 
a regelui Afganistanului, Mo
hammed Zahir Șah, se relevă, 
printre altele, că părțile își rea
firmă sprijinul față de declara
ția privind consolidarea securi
tății internaționale adoptată la 
cea de-a 25-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

4- Potrivit unui sondaj 
Gallup, senatorul Edward Ke
nnedy este considerat în pre
zent, în sinul partidului său. 
drept personalitatea democrati
că cea mai indicată să candide
ze la alegerile prezidențiale ce 
urmează să aibă loc anul viitor 
în Statele Unite. Kennedy a 
obținut 26 la sută din voturi, 
în timp ce pentru Edmund 
Muskie și Hubert Humphrey 
s-au pronunțat 22 și respectiv 13 
la sută din persoanele consultate.

Vulcanul Sicilian 
și-a reluat duminică activitatea, 
emanind nori de fum negru și 
deversînd, prin craterele cen
trale și din partea de nord-est 
a muntelui, șuvoaie de lavă in
candescentă, care au avansat 
pînă la o distanță de 100 me
tri de marginea craterelor.

In lunile aprilie—mai ale a- 
cestui an a avut loc cea mai 
violentă erupție a vulcanului 
din ultimele patru decenii, e- 
rupție care a provocat păduri
lor, livezilor, viilor și gospodă
riilor din zonele afectate pagu
be în valoare de circa opt mi
lioane dolari.

Asociația de prietenie Chi
na — Japonia a organizat un 
banchet în onoarea grupului de 
deputați ai Dietei japoneze, 
membri ai Ligii pentru norma
lizarea relațiilor japono-chineze, 
condus de A. Fujiyama, fost 
ministru de externe, anunță a- 
genția China Nouă.

Luind cuvintul cu acest pri
lej, Fujiyama a subliniat că 
restabilirea relațiilor dintre Ja
ponia și China reprezintă o pro
blemă importantă, care va con
tribui nu numai Ia dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre 
popoarele celor două țări, dar 
și la pacea în Asia și in lume.

Luni dimineața a avut loc 
la- Viena inaugurarea „Săptă- 
mînii românești" în magazine
le firmei ..Billa", una dintre 
cele mai mari societăți austrie
ce de desfacere a mărfurilor de 
larg consum. Acțiunea a fost 
organizată in colaborare cu în
treprinderile românești de co
merț exterior „Prodexport" și 
„Fructexport* la toate cele 117 
filiale ale firmei.

4 Intr-un raport special a- 
dresat Adunării Generale a or
ganizației Națiunilor Unite, 
John Rennie, comisarul general 
al Oficiului O.N.U. pentru spri
jinirea refugiaților palestinieni 
(UNRWA), se declară „extrem 
de neliniștit de consecințele o- 
perațiunilor efectuate recent do 
autoritățile militare israeliene 
în teritoriul Gaza".

4. Unul dintre conducătorii 
comunității budiste din Vietna
mul de sud, Kim Sang, șeful 
secției Theravada, a lansat un 
apel adresat celor 2 milioane 
de vietnamezi de origine cam- 
bodgiană, cerîndu-le să boicote
ze alegerile prezidențiale pro
gramate pentru 3 octombrie.

Lupte violente în Vietnamul de sud și
PNOM PENH 20 (Agerpres). 

— Forțele patrioților cambod- 
gieni au interceptat pe șoseaua 
nr. 5 un batalion a] regimului 
de la Pnom Pe.nh, cu care au 
angajat o luptă violentă. In 
urma acestei operații, o com
panie a batalionului a fost ni
micită, iar alta a pierdut o im
portantă parte din efectiv. Pa- 
trioții au capturat, totodată, o

mare cantitate de echipament 
militar și de arme.

Un alt atac al forțelor pa
triotice cambodgiene, lansat în 
provincia Kandal împotriva u- 
nui convoi militar, a provocat, 
de asemenea, forțelor regimu
lui de la Pnom Penh impor
tante pierderi în oameni și 
materiale de lupta.

SAIGON 20 (Agerpres). 
Lupte violente între forțele 
triotice din Vietnamul de 
și trupele saigoneze au 
semnalate în ultimele 48 
ore în Delta Mekongului, 
provincia An Xuen și în 
giunea junglei U Minh.
cursul ciocnirilor — relatează 
corespondenții agențiilor de 
presă — unitățile militare sai-

ixi- 
sud 
fost 

de 
in

re
in

Cambodgia
goneze au suferit pierderi grele 
în oameni și echipament do 
luptă.

Agențiile de presă informea
ză, totodată, că aproximativ 500 
de tone de muniții aparținînd 
forțelor regimului Thieu au fost 
distruse in cursul exploziilor 
care s-au produs în ultimele 
24 de ore la un important de
pozit de armament amplasat in 
apropierea Saigonului.

SANAA 20 (Agerpres). — 
Noul guvern al Republicii A- 
rabe Yemen, prezidat de 
Mohsen E) Aini, a depus ju- 
rămintui constituțional, în 
prezența președintelui Consi
liului Republican, Abdel Rah
man AI Iriani.

Intr-o declarație făcută ul
terior reprezentanților presei, 
premierul Mohsen El Aini a 
precizat că, pe plan intern, 
guvernul său își va concentra

atenția asupra modalităților 
de reglementare a crizei fi
nanciare, urmînd să adopte 
măsuri în vederea reducerii 
deficitului bugetar, care a 
atins 15 milioane de dolari.

In ceea ce privește poli
tica externă, Mohsen El Aini 
a declarat că guvernul său 
se va strădui să îmbunătă
țească relațiile cu Arabia 
Saudită și cu Republica De
mocratică a Yemenului.
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