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Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a hotărît ca lucră
rile Conferinței Naționale a partidu
lui să se desfășoare în zilele de 19— 
21 iulie 1972, cu următoarea ordine 
de zi, stabilită la plenara din 18 a- 
prilie a.c.: „Cu privire la înfăptui

rea hotărîrilor Conferinței Naționa
le și ale Congresului al X-lea al 
P.CK. și Ia măsurile de perfecționa
re în continuare a conducerii și pla
nificării activității economico-socia- 
le, la dezvoltarea democrației socia
liste».
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ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALA 
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

A 50 DE ANI DE LA CONGRESUL 
GENERAL AL SINDICATELOR

Muncă avîntată, plină de dăruire 
pentru înfăptuirea unui țel major

In sala Ansamblului „Rapsodia 
Română" din București, a avut loc, 
luni după-amiază, adunarea festivă 
organizată cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la Congresul General 
al Sindicatelor — Sibiu 1922.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., Pa
vel Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Alexandru Scn- 
covici, Filip Geltz, Ion Felea, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești și 
sindicale din țara noastră, Nicolae

Matei, secretar al Comitetului Mu
nicipal București al P.C.R., Gheor
ghe Stuparu, președintele Consiliu
lui Municipal București al U.G.S.R., 
Iosif Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., Elena Nae, președinta Co
mitetului Sindicatului de la Fabrica 
de confecții și tricotaje București, 
Gheorghe Bunic, muncitor la Uzine
le „23 August" București, Erou al 
Muncii Socialiste, Elena Dumitru, 
țesătoare la întreprinderea „Unirea" 
București, Petru Caraivan, maistru 
mecanic la Uzinele „Policolor" Bu
curești.

La adunare au luat parte vechi 
militanți ai mișcării muncitorești și 
sindicale din țara noastră, partici
pant la Congresul General al Sin
dicatelor — Sibiu 1922, activiști de

partid și de stat, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, muncitori, tehnicieni, ingi
neri din întreprinderile bucurcștene, 
oameni de știință, artă și cultură, 
studenți și elevi.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Gheorghe Stuparu, care a 
subliniat semnificația aniversării a 
50 de ani de la Congresul General 
al Sindicatelor — Sibiu 1922.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Pavel Ștefan.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la adunare au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)
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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

In fața colectivului de la „Viscoza“ Lupeni

Cu dialogul artistic de pe scena 
sălii „Arta", dintre Deva și Petro
șani, care a avut loc duminică, s-a 
încheiat și concursul intermunicipal 
„Buchete hunedorenc". La această 
manifestare amplă care reprezenta și 
momentul hotărîtor în întocmirea 
clasamentului, din Valea Jiului s-au 
deplasat spre Deva cam 450 de ar
tiști amatori. Fiind o „finală" în 
cel mai bun înțeles al cuvîntului, 
factorii răspunzători de mișcarea ar
tistică de amatori din municipiul 
nostru și, probabil, (și cei din Deva) 
au lucrat mult pe parcursul unei 
săptămîni, astfel că unele momente 
spectaculare au fost fie îmbunătă
țite substanțial, fie înlocuite cu alt
ceva. Cu toate aceste restructurări 
municipiul Petroșani a fost întrecut 
de către Deva cu 8 puncte. Conse-

Concursul
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rezultate economice superioare

OPINII

T. ȚAȚARCA

C. OVIDIU

(Continuare In pag. a 3-a)

hunedorene"

planificate. Ii dorim eforturi 
!

sporul realizat în anul 
la producția marfă pe 
creșteri; productivității 
Pe salariat cu 931 de Iei

„Buchete

conducerii economiei, 
de Conferința Națio- 
1967 și Congresul al 
partidului, punîndtt-și

Coroeștiul industrial în plină zi...
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In trei zile 
190 de tone plus !

In cadrul recentei adunări a activului de partid de la 
E.M. Aninoasa, șeful de brigadă, comunistul Vasile Mereuță, 
răspunzînd „provocării" celuilalt șef de brigadă vestit al 
minei, Aurel Cristea, s-a făcut ecoul năzuinței fierbinți a 
ortacilor săi de a-și realiza exemplar normele încredințate, 
suplinindu-și angajamentul luat în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului la 3 000 tone spor de producție extrasă 
din adîncuri. Se vede treaba că atunci cînd un om ca Me
reuță își pune ceva în gînd să înfăptuiască, rodul faptei nu 
întîrzie să-și facă apariția. Așa s-a obișnuit și-i stă bine ! 
Și le stă bine așa și ortacilor săi care știu să răspundă con
cret și eficient la toate chemările coordonatorului lor, pentru 
că sînt conștienți de faptul că interesul fiecărui om în parte 
face corp comun cu al colectivului întreg. Angajamentul- 
forte al acestor aprecieri : după primele trei zile din lima 
curentă, de la abaiajul cu front scurt unde-și desfășoară 
activitatea brigada lui Vasile Mereuță. au fost trimise la 
ziuă nu mai puțin de 190 de tone peste sarcinile de plan !

Depășirea medie de randament : 1,3 tone pe post ! Pe 
șeful de brigadă îl vezi mai tot timpul în mijlocul oameni
lor săi, vine în sala de apel și stă de vorbă cu fiecare 
schimb în parte, se interesează de „pulsul", chiar orar, al 
frontului, dă indicații exacte, bine cumpănite și nu-și află 
odihna pînă cînd nu-s puse la punct toate lucrurile... Dc 
fapt, și-a format și niște șefi de schimb unul și unul, mineri 
competenți care se pricep să organizeze exemplar activitatea 
la ort, exemple de conștiinciozitate și sîrguință : Gheorghe 
Munteanu. Constantin Neacșu, Gheorghe Vîslă.

încă un „amănunt" ! de la 1 iunie; comunistul Vasile Me
reuță, membru în comitetul oamenilor muncii de la mină, 
are ea o sarcină de bază să răspundă de brigăzile de pre
gătiri ale sectorului III unde activează, pentru ca toate să-și 
onoreze vitezele de avansare 
fructuoase și în acest domeniu

A

In devans

Agifafia vizuală 
să-fi îndeplinească efectiv 

funcția agitatorică !

• Un bilanț care propulsează roadele hărniciei colective pe noi coordona
te calitative • Sporirea productivității muncii — sarcină esențială ® Anga
jamente majorate, mobilizatoare, pe deplin realizabile

A fost predat, devansîndu-se cu 
lună termenul de recepție, blo

cul Dl-8 cu 30 apartamente din 
cartierul Aeroport. Șantierul de 
construcții nr. 1 Petroșani, care 
a executat acest nou grup de lo
cuințe pentru locuitorii munici
piului a reușit să-și îndeplinească 
astfel primul angajament pe care 
colectivul de constructori de aici 
și-l asumase în întîmpinarea mă
rețelor evenimente pe care întrea
ga țară le cinstește cu fapte dem-

ne de laudă. Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 
25-a aniversare a Republicii.

La „înălțarea" blocului au fost 
folosite panouri mari prefabricate 
din beton confecționate la poli
gonul de prefabricate al Grupu
lui de șantiere de construcții Valea 
Jiului, iar la montarea acestora 
au participat harnicii constructori 
din brigada —- fruntașă în 
trecerea socialistă —- condusă 
comunistul Ștefan Kadar.

Ințelegînd că este de datoria 
sa să se afirme tot mai viguros 
fa climatul prielnic amplifică
rii inițiativei fecunde, creatoa
re ce a fost generat de măsurile 
privind perfecționarea organi
zării și 
elaborate 
nală din 
X-lea ale

maj larg în valoare potențele, 
colectivul fabricii „Viscoza" 
Lupeni, în frunte cu comu
niștii, a obținut în ultimii ani 
un bilanț încărcat cu roade.

In anul 1971 — s-a precizat 
în informarea prezentată în re
centa adunare a activului de 
partid din fabrică — producti
vitatea muncii pe salariat a

Cine și-ar putea oare închipui că o mobilizare integrală 
a energiilor și capacității creatoare a oamenilor, o valorifi
care superioară a tuturor resurselor materiale și financiare 
în condițiile unei viguroase întreceri — cum este cea care se 
desfășoară în cinstea memorabilelor evenimente din acest 
an, Conferința Națională a partidului și a XXV-a aniversare 
a Republicii — se desfășoară lin. pe un drum neted fără ca 
în climatul de emulație ce se creează să nu apară și confrun
tări de opinii, conflicte de competență între diferiți factori, 
ciocniri de concepții și mentalități, atitudini noi, înainte sau

uneori11, 
cîteodată11... sau 

cuvinte care obstruc 
ționează realitatea

retrograde față de muncă, etc. Atitudinea militantă nu poate 
coexista cu conservatorismul, rutina și blazarea, nu cedează 
locul de bunăvoie spiritului novator, inițiativelor, aspira
ției spre autodepășire și perfecționare - proces pe care-l 
trăim cu o intensitate mereu sporită.

Cum să nu te gîndești la toate aceste fațete ale lucruri
lor, să nu le iei în considerare cînd știut este că elementele 
de progres sînt adesea rezultatul confruntării dintre nou și 
vechi, al încetățenirii în climatul de muncă a unui spirit să
nătos, constructiv, receptiv la factorii ce exprimă poziții îna
intate și intransigență față de tot ceea ce stânjenește bunul 
mers al lucrurilor, diminuează din efortul general, ține în 
„conservare" numeroase norme umane și materiale încă ne
valorificate deplin.

Desigur, sînt multe ipostazele în care regăsim forme de 
manifestare a tendințelor de a bate pasul pe loc, a imobilis
mului, schematismului. N-am vrea să cităm aici contabili- 
cește, un inventar de cazuri concrete ale manifestărilor for
malismului, spiritului de muncă rigid, administrativist. Este 
suficient poate să amintim că astfel de „mostre" se găsesc 
fără a fi căutate cu tot dinadinsul.

crescut față tic nivelul aceluiași 
indicator din anul 1967, cu 8 
Ia sută, s au produs cu 68 de 
tone mai multe fire de mătase, 
iar calitatea producției a înre
gistrat un progres de 4,5 la su
tă. Raportat la ceea Ce s-a pla
nificat.
trecut 
seama 
muncii 
se ridică Ia 1 022 mii lei. S-au 
obținut economii în valoare de 
aproape 100 mii lei, dotația de 
stat a fost redusă cu peste 450 
mii lei.

Aceste rezultate, care au con
stituit un suport solid pentru 
demarajul în anul 1972 și care 
au propulsat activitatea colec
tivului fabricii pe făgașul unor 
succese sporite și în perioada 
scursă din acest an, materiali
zează eforturile și strădaniile 
organizației de partid, ale su
telor de muncitoare harnice de 
aici, ale inginerilor, tehnicieni
lor îndreptate spre înfăptuirea 
sarcinilor decurgînd din docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului din 1967. ale Congre
sului al X-lea al P.C.R. și din 
indicațiile conducerii partidului. 
Totodată ele sînt edificatoare și

Ii
Angajamentele prind viafă

Mai mult ca oricînd, preparatorii petrileni se străduiesc 
să traducă în viață angajamentele lor pentru a cinsti apro
piata Conferință Națională a partidului. Un entuziasm ge
neral a cuprins întregul colectiv de muncă de aici.

Nu este deci de mirare faptul că succesele lui în entu
ziasta întrecere ce se desfășoară în această perioadă sînt 
din zi în zi tot mai substanțiale.

Cele mai frumoase realizări le-au obținut muncitorii sec
torului prelucrare care continuă să se afle în fruntea între
cerii. De la începutul anului și pînă în prezent, colectivul 
acestui sector a produs 3 175 tone cărbune brichete (ovoide) 
peste prevederile planului. Calitatea (coeziunea) acestora a 
fost îmbunătățită în medie cu 3 la sută față de normele 
prevăzute de STAS. Totodată s-au realizat economii la 
prețul de cost în valoare de 169 355 Ici. iar beneficiile peste 
plan însumează 178 332 lei.

Un aport deosebit la obținerea acestor succese l-au adus 
schimburile conduse de maiștrii Alexandru Felea și Petru 
Vințan, echipele conduse de Aurel Ciauș, Pavel Damianoiu 
și Constantin Bușoiu, precum și brigăzile de întreținere con
duse de Henrich Lorentz și Cornel Ursa.

Emilian DOBOȘ 
corespondent

cințclc diferenței de punctaj se văd 
în clasamentul final care are urmă
toarea configurație : Deva, Flune- 
doara, Petroșani.

Din motive educative, spectacolul- 
maraton de duminică nc-a reținut 
atenția prin cîteva puncte principale 
(în care Valea Jiului a fost handi
capată) și alte aspecte de ordin 
general, dar utile în concepția altor 
manifestări de viitor. Corul repre
zentativ din Petroșani a prezentat 
același repertoriu („Glorios partid" 
de M. Neagu și „Noroc bun" de 
Gh. Danga), însă a apărut mult îm
bunătățit și într-o formulă nouă — 
amplificat cu orchestra simfonică (a 
cărei contribuție la acest punct a 
fost aproape insesizabilă) și cu îftcă 
un dirijer — prof. Vladimir Ureche, 
la a doua bucată. Corul sindicatu
lui învățămînt din Deva, dirijat de 
prof. Ioan Munteanu, a fost su
perior prin omogenizare și puritate, 
ținută spectaculară, diferențierea și 
claritatea vocilor, subtilitate (mai 
ales în „Suita hunedoreană", de I. 
Munteanu). Aceeași diferență de cla
să a fost prezentă și la punctul 
muzică cultă (Petroșani — „Estu-

In cadrul întrecerii care se în
tețește pe zi ce trece pentru re
dresarea activității unor exploatări 
miniere, recuperarea producției 
pierdute și livrarea unor cantități 
sporite de cărbune, primele zile 
ale lunii iunie, ca și rezultatele ce 
se vor obține pe întreaga lună, au 
o semnificație cu totul aparte : 
iunie marchează încheierea unui 
trimestru de muncă, reprezintă fi
nișul pentru un semestru de acti
vitate, cu alte cuvinte trebuie să 
însemne o cotă de vîrf în întrecere, 
astfel ca ora bilanțului pe primul 
semestru și al doilea trimestru al 
anului să fie cît mai încărcată de 
rezultate pozitive, pe măsura ce
rințelor.

La Uricani colectivul exploată
rii miniere își potrivește pasul 
spre a nu dezminți buna reputa
ție pe care i-o atestă activitatea 
constant pozitivă din acest an. 
Acționîndu-se energic, operativ, 
aici au fost întreprinse încă din 
primele zile de debut ale lunii un 
complex de măsuri tehnice și or
ganizatorice a căror riguroasă a- 
plicare creează premise certe și 
dau certitudini pentru un bilanț 
pozitiv. Firește, toate aceste mă
suri se cer întregite prin acțiuni 
de natură politică care să între
țină un climat sănătos, robust, e- 
fervescent de întrecere, să propul
seze inițiative, să promoveze spi
ritul de răspundere și de exigență, 
să creeze o puternică opinie co
lectivă, combativă, intransigentă 
față de deficiențele ce apar, de 
orice natură ar fi. ele.

Fără a diminua cîtuși de puțin 
eforturile merituoase ale colecti
vului de la E.M. Uricani pentru a 
deține pe mai departe conduce
rea în clasamentul întrecerii dintre 
exploatări, constatările pe care 
le-am făcut zilele trecute privind 
modul cum acționează organiza
ția de partid, comitetul sindica
tului pentru promovarea stimulen- 
tului moral in întrecere, urmărirea 
zilnică și popularizarea fruntași
lor, a celor care se disting prin 
fapte în întrecere nu pot da sen
timente de mulțumire celor ce răs
pund nemijlocit de asemenea ac
tivități.

Acum, cind întrecerea se des
fășoară la tensiunea cea mai înal

tă ne-am propus să vedem în ce 
fel formele agitației vizuale îți 
înfățișează convingător această 
cronică bogată de muncă, cum 
prin mijloacele de care dispune 
agitația vizuală îi recomandă pe 
competitori, ii ambiționează, creea
ză și întreține suflul vibrant al 
competiției.

In incinta minei nici un semn 
al agitației vizuale. Totul este 
monoton, nimic nu-ți atrage aten
ția, nu te îndeamrjă la reflecții. 
In zilele acestea, cînd bătălia 
pentru cărbune, presupune insta
urarea unei discipline riguroase, 
a unei responsabilități înalte, lup
ta pentru cîștigarea timpului și e- 
liminarea manifestărilor înapoiate, 
unde, în ce cotlon de magazie es
te păstrat „în conservare" panoul 
pe care in urmă cu un an-doi 
era ilustrată sugestiv... hora neino- 
tivaților ? Uricaniul mai are 30- 
40 de asemenea... campioni dar 
caricatura, această atît de temu
tă armă a criticii pare a fi dis
părut din arsenalul formelor agi
tației vizuale de la Uricani. In 
holul pavilionului administrativ al 
minei, în acest loc cu mare aflu
ență de oameni, prima impresie 
- aceea a sărăciei agitației vizu
ale - pare a fi contrazisă. Aceas
ta doar la o privire superficială, 
în treacăt, cînd ai de remarcat 
multe panouri, grafice, gazete ca
re dau un decor mai viu, parcă 
mai ambiant holului. Altfel, însă 
decepția persistă. Stăm mai mult 
timp aici voind să vedem dacă 
cineva se apropie de aceste pa
nouri, grafice, gazete. Nimeni nu 
schițează vreun gest de interes. 
Oamenii își văd de drum, de tre
buri. Nimic parcă nu le captea
ză interesul, nu le atrage aten
ția, nu-i oprește pentru o clipă 
de meditație.

Și este firesc să se întîmple 
așa. Intr-un colț sînt de văzut gra
fice cu situația întrecerii dintre 
brigăzi la data de... 10 decembrie 
1971. Alături, gazeta satirică „In 
vîrful picului" este într-o stare de 
jalnică melancolie. Ni s-a spus 
că de circa trei luni n-a mai su- 
ris din rubricile ei goale. Alte

(Continuare în pag. a 3-a)
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C. M.

(BiletnL de. tren
Pînă mai ieri-alaltăieri mi se părea că zicala „Un pă

rinte poate crește zece copii, dar zece copii nu pot avea 
grijă de un părinte", își are originea, undeva, intr-un spa
țiu greu de definit, dincolo de bariera creditului. Să fie, oa
re, produsul unor timpuri peste care s-a așternut colbul, să 
fie, oare, o expresie metaforică a conflictului veșnic dintre 
generații, sau pur și simplu pecetluiește (încă, din păcate...) 
— spre a fi deferită oprobriului public — o condamnabilă 
atitudine a unor copii față de cei care le-au dăruit viață 
și i-au crescut ?

Știa omul nostru că. de sărbători, copiii lui aveau obi
ceiul să se siringă laolaltă și să cinstească un pahar, să 
oficieze un „noroc." în sănătatea tuturor celor din familie

(Continuare în pag. a 3-<t)
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(doar le dă mina, toți trei sînt intelectuali titrați, iar cel 
mai mic are și o mașină), Ș.i așa a descins țăranul sexagenar 
în orașul de pe Vale ca să-și vadă feciorii, nurorile și ne- 
poțeii, că au trecut vreo doi ani de cînd n-a mai trecut pe 
la ei. (De obicei, copiii îl vizitau mai cu seamă toamna, cînd 
amiroase puternic a „zaibăr").

Ei, și n-a mai fost ca altădată. Fiecare și-a văzut de tre
burile lui, nu l-au prea luat în seamă pe inoportunul (de 
data aceasta) vizitator. Făcindu-i-se lehamite, s-a gîndit o- 
mul, cu mihnire în suflet, s-o ia din loc. In dimineața cu 
pricina băiatul cel mic („vîrf" mare, cu patalama în re
gulă, în conducerea T. A. a unei mine) l-a dus — grijuliu 
nevoie mare / — cu mașina la gară ca să apuce din timp 
trenul care avea să-l readucă în satul natal. Ajunși în fața 
casei de bilete, băiatul, luîndu-l de braț, i-a șoptit discret: 
„Tată, scoate banii pentru bilet". Acesta a tresărit o clipă, 
dar cu o mișcare, precisă scoase dintr-un buzunar al hainei 
o bancnotă de 25 lei, pe semne, pregătită anume pentru a- 
cest scop...

Peste cîteva momente, numai, în mina bătătorită a ță
ranului bătrîn, în mina care în decursul anilor n-a scăpat 
niciodată coarnele plugului sau coada coasei, în mina care 
a crescut și a dat aripi să zboare spre zile mai bune cei 
trei copiii, se găsea biletul de tren și cei 8 lei rest din 
bancnota de 25. In mină avea, de acum, biletul de tren, 
dar ce o fi avut în suflet, pentru că în cel al copiilor, parcă 
e mai lesne de intuit...

T. KARPATIAN
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înaintea meciului decisiv de la Timișoara

ȘTIINȚA DINAMO 219
Jean Moromete

Marinescu — doi dintre „pi
lonii" Științei, viitori cam
pioni

și Victor ĂFTÂMONA

Rareori ne-a fost dat să a- 
sistăm, la Petroșani, la un spec
tacol rugbistic de talia celui 
oferit duminică de excelenții 
sportivi ai cluburilor Știința și 
Dinamo. Timp de 80 de minute, 
am avut prilejul să aplaudăm 
adevărate reușite ale genului, 
culminînd cu essai-ur; din cele 
mai spectaculoase. Petroșănenii, 
ocupanți ai primului loc în cla
sament, au primit replica unui 
team dinamovist recunoscut 
pentru valoarea sa, pentru per
formanțele remarcabile ale in
ternaționalilor săi Nica. Flores- 
tu, Stoica. Dăiciulescu.

Sincer vorbind, în ciuda pre-

țioaselor puncte cucerite de stu- 
denți în întîlnirea precedentă 
de la București, aveam oarecari 
temeri. Nu odată, Baciu și com
pania reușiseră la poalele Pa- 
rîngului victorii și jocuri egale.

din cele mai usturătoare înfrîn- 
geri din ultimii zece ani. Cu 
un pachet de înaintași în deo
sebită vervă, cu o linie de trei- 
sferturi mai inspirată 
oricînd. Știința și-a impus stilul

RUGBI, DIVIZIA A
Dar, din fericire, istoria nu s-a 
mai repetat. Intr-un final elec
trizant, elevii antrenorului 
Theodor Radulescu au adminis
trat puternicului adversar una

cu
partidă
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Rezultate tehnice

POLITEHNICA IAȘI — CRIȘUL ORADEA 
„U“ CRAIOVA — U. T. A.
F. C. ARGEȘ — A. S. A. TG. MUREȘ 
STEAUA — DINAMO
RAPID — FARUL CONSTANȚA 
PETROLUL — C.F.R. CLUJ
S. C. BACAU — STEAGUL ROȘU
„U" CLUJ - JIUL PETROȘANI

0—0
2—0
1—0 
0—1
1—0 
0—1
0—2
1—0

ETAPA VIITOARE

(’ L A S A M E N T E L
i. F. C. Argeș 27 17 2 8 43—31 36
2. U. T. A. 27 13 7 7 45—26 33
3. „U“ Cluj 27 14 5 8 37—25 33
4. A.S.A. Tg. Mureș 27 12 7 8 29—28 31
5. Rapid 27 13 4 10 39—30 30
6. S.C. Bacău 27 13 4 10 40—33 30
7. Steagul roșu 27 11 7 9 30—20 29
8 Dinamo 27 11 7 9 38—31 29
9. „U“ Craiova 27 12 5 10 36—31 29

10 Steaua 27 9 8 10 31—24 26
li. Farul 27 8 9 10 25—33 25
12. Jiul 27 9 6 12 23—33 24
13 Petrolul 27 8 7 12 19—33 23
14. - 15. C.F.R. 27 7 7 13 22—33 21

„Poli" Iași 27 5 11 11 28—39 21
16. Crișul 27 2 8 17 13—47 12

(11 iunie)
Farul Constanța — „U" Cluj; A.S.A. Tg. Mureș — Rapid; 

Steagul roșu Brasov — Politehnica Iași; Crișul Oradea — 
„U“ Craiova; C.F.R. Cluj — Steaua; Jiul — F.C. Argeș; 
U.T.A. — Petrolul Ploiești; Dinamo București — S.C. Bacău.

A 27-A ETAPA...
...a campionatului diviziei A la 

fotbal a adus, spic deosebire de 
anterioara, cîteva din clarificările 
așteptate. Obținînd greu, o victo
rie în dauna A.S.A.-ci Tg. Mureș, 
echipa „magului" din Pitești, 
F. C. Argeș, s-a instalat comod 
în fruntea clasamentului. Distanța 
care-i separă acum pe pitcșieni (3 
puncte) de principalii lor urm; 
ritori, fotbaliștii arădani, ni 
pare îndeajuns de concludentă

îă- 
se
Șl,

DODU

COTORMANI

L1BARDI

poate, decisivă. Pentru a pierde, 
totuși, titlul de anul acesta, F. C. 
Argeș ar trebui să capoteze în 
ambele partide de „afară" pe ca
re le mai are de disputat (cu Jiul 
și Dinamo), în timp ce U.T.A., 
spre a-și adjudeca din nou „su
prema încununare", ar trebui să 
cîștige toate cele trei meciuri, in
clusiv pc cel de la Iași. Oricum, 
campionatul, în ce privește polul 
său de sus, rămîne încă sub sem
nul incertitudinii. Șanse mai 
mari sînt evident de partea arge
șenilor...

La periferia clasamentului, 
„roata norocului" s-a învîrtit în 
favoarea G.F.R.-ului clujean. Ob
ținînd o surprinzătoare victorie 
la Ploiești, feroviarii au egalat la 
puncte echipa studenților din 
Iași (și la'golaveraj : — 11) ca
re, acasă, n-au reușit să înscrie 
nici măcar un gol orădenilor. 
Disputa pentru evitarea fatidicu
lui loc 15 rămîne deschisă, cu 
un ușor avantaj (care, poate de
veni elocvent) de partea clujeni
lor, beneficiari ai unui „program" 
mai facil : două partide acasă și 
una în deplasare. Locul 3 va 
intra în „discuția" a patru echi
pe : „U” Cluj, A.S.A., S. C. Ba
cău și Rapid. Cine-1 va „atinge" ? 
Nu se știe—

★
La Cluj, în partida cu „U", 

Jiul — după cîte-am fost infor
mați — a jucat, pe linia ultimei 
evoluții, peste nivelul acceptabilu
lui. Scorul înregistrat, 0—1, e re
levant. Se vede că apărarea, 
punctul forte al echipei de-a lun
gul întregului campionat, și-a fă
cut și duminică, în mare măsu
ră, datoria. Înaintarea însă, nu. 
In pofida celor două eșecuri la 
limită (cu Rapid și „U“ Cluj), 
Jiul, întregul lot de care dispune 
la ora actuală Eugen lordache, 
atît de redus numericeșle, încear
că să revină (și reușește) la o for
mă care să dea speranțe suporte
rilor cel puțin într-o bună com
portare în semifinala „Cupei Ro
mâniei" — dacă la un loc mai 

• bun în campionat nu se mai pot 
acum emile pretenții. Partida de 
duminică, cu F. C. Argeș, cu li
derul autoritar. al campionatului, 
va fi, credem, nu numai un pri
lej de... regenerare a încrederii 
în forțele echipei ci și, poate în 
primul rînd, o utilă verificare 
înaintea meciului cu Dinamo din 
„Cupă". Echipa, sperăm, va fi 
pregătită în această perioadă, toc
mai prin prisma acestui mare test, 
pe care îl dorim trecut at brio 
(Georgescu și Suciu se și văd deja 
în finala de la București, pe ca
re, sînt convinși c-o vor tranșa în 
favoarea lor...), spre satisfacția 
miilor de suporteri petroșăneni.
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de joc convenabil, dominînd 
destulă autoritate o 
disputată pe permanentul fond 
sonor al unei galerii entuziaste. 
Numai precizia și consecvența 
în execuții tehnice a fundașu
lui dinamovist Dăiciulescu, pre
cum șt insistența lui Nica, Ifti- 
mie și Nicolescu au stopat, în 
oarecare măsură, elanul gazde
lor, ultimii trei fiind chiar au
torii unor amenințătoare șarje 
la adresa buturilor petroșăne- 
ne.

Partida debutează infernal, 
ambele echipe încercînd să-și 
impună „punctul de vedere". 
Cei care reușesc sînt însă stu
denții. In min. 7, Neagu inițiază 
o acțiune pe linia de treisferturj 
și Băltărețu culcă balonul pen
tru prima oară în terenul de 
țintă advers. Transformarea este 
ratată de Bucos. După ce Știin
ța trece pe lingă majorarea 
scorului (min. 15 — Neagu), 
Nicolescu reduce din handicap 
printr-o lovitură de picior că
zută executată de la 40 m de 
buturile gazdelor. încurajați de 
reușită, dinamoviștii atacă cu 
mai multă insistență și profitînd 
de o gravă „dublă greșeală" 
(Burghelea—Bucos), preiau con
ducerea ! Răciți înscrie un essai

ta centru, transformat fără di
ficultate de Florescu : Știința 
4 — Dinamo 9, scor cu care va 
lua sfîrșit prima repriză, essai-ul 
lui Abribula (min. 38) fiind a- 
nulat în mod just de arbitrj.il 
George Eftimescu (balonul nu 
fusese fixat la sol).

După pauză, pe teren există, 
în mod practic, o singură echi
pă, acea a studenților mineri. 
Era clar, după felul în care 
Dinu, Marinescu și Moromete 
își dirijau coechipierii, că de
cizia finală nu poate aparține 
decît Științei. Confirmarea o a- 
duce Bucos (min. 45), care 
transformă cu precizie o lovi
tură de pedeapsă, și mai apoi 
Fălcușanu (în minutele 51 și 62) 
și Rădulescu (min. 73), autorii 
unor magnifice încercări, rezul
tate ale unor acțiuni de kino- 
gramă inițiate de Abribula, 
Moromete și Burghelea. Iiucos 
reușește doar transformarea ul
timei încercări, stabilind astfel 
scorul final la 21—9 în favoa
rea gazdelor. Cu victoria în 
mină, eu gîndul la jocul de ta Ti
mișoara, o adevărată finală a 
campionatului național de rugbi 
Știința etalează în ultimele mi
nute adevăratele-i virtuți, spre 
satisfacția deplină a publicului.

Felicitări pentru victorie, pen
tru comportarea remarcabilă a- 
vută, merită întreaga echipă 
antrenată de Th, Radulescu : 
Dinu, Ortelccan, Talpă, Moroe, 
Ionescu, Băltăreții (Lomotă), 
Constantin, Moromete, Neagu, 
Marinescu, Abribula, Rădules- 
cu, Fălcușan, Burghelea, Bucos.

Nicolac LOBONȚ

FOTBAL, DIVIZIA C
a

Stiinta Petroșani
* 9

Progresul
care 
Pro- 
încă 

o treaptă pc care elevii prof. Gheor- 
ghe Irimic au depășit-o cu succes, 
angrenați în acerba luptă pentru su
premație (chiar dacă acest dezide
rat se pare că nu va mai putea fi 
realizat).

Meciul a început cu obișnuitele 
momente de tatonări, ambele „tea- 
nturi" suăduindu-se să depășească 
apărarea adversă, avînd ca princi
pale mijloace de acțiune, contraata
curile debordante în care se lan
sau. Dar șansa i-a cam ocolit pe 
studenți, în prima repriză, în ciu
da faptului că ocazii deosebite de 
a înscrie au avut cu duiumul. In 
min. 6 Pănescu, singur cu portarul, 
ratează pe puțin deschiderea Scoru
lui, apoi Ștefan (min. 10), Grizea 
(min 18) dau mari emoții asistenței, 
fiind pe punctul de a înscrie. Cu 
tot presingul exercitat la poarta oas
peților, scorul va rămîne alb pînă 
la pauză, apărățile dovedindu-se de 
nepătruns.

La reluare, gazdele abordează par
tida cu mai multă vervă, fiind de
cise să cîștige cu orice preț.

Etapa de duminică — în 
Știința a primit, acasă, replica 
greșului Corabia — a constituit

Coralii
Avînd pe Grizea și Bîtca buni co

ordonatori, la mijlocul terenului, pe 
Bălăneanu în deosebită vervă de 
joc, studenții creează o succesiune de 
laze spectaculoase, soldate cu în
scrierea unor goluri pe măsură. La 
o centrare a lui Bălăneanu, Pănescu 
în min. 49, cu capul, înscrie primul 
gol al Științei. In min. 66, Pănescu 
scapă singur pe contraatac, șutează 
puternic din careul de 16 m, por
tarul respinge, mingea revine lui 
Faur, care reia în gol.

Ultimul gol al Științei a fost în
scris de Ștefan (min. 79), la o cen
trare primită de la Faur. Ocazii bu
ne de a majora scorul au mai avut 
Bălăneanu (min. 74), Grizea și Faur 
(min. 85).

învingătorii au aliniat următoa
rea formație : Berindei — Ștefă- 
nescu, Burnete, Rtisu, Safta — Gri
zea, Bîtea •— Bălăneanu, Ionescu 
(Faur, min. 57), Ștefan (Alexan- 
droni, min. 81), Pănescu.

De la oaspeți am remarcat jocul 
prestat de Albu și Mihailiu.

A arbitrat corect o brigadă din 
Reșița, avînd la centru pe Matei 
Pîrvu.

Ionel ȚABREA

SĂPT ĂM ÎN A
J5

In scopul răspîndirii spor 
turilor olimpice și sporirii 
răspunderii tuturor factorilor 
pentru promovarea cu prio
ritate a ramurilor de sport 
incluse în programul Jocu
rilor Olimpice, pe baza hotă- 
rîrii C.N.E.F.S. nr. 292 din 10 
aprilie 1972, C.M.E.F.S. Pe
troșani organizează „SAPTĂ- 
M1NA SPORTURILOR O- 
LIMPICE" în toate unitățile 
de învățămînt din municipiu.

Acțiunea inițiată are me
nirea să atragă tineretul în
spre înțelegerea idealului o- 
limpic, în spiritul căruia să 
se formeze sportivii de ntîi- 
ne, cit și popularizarea idei
lor olimpice în rîndul tine
retului studios Și în primul 
rînd înțelegerea faptului că 
și sportul nostru se aliniază 
la promovarea ideilor păcii 
și colaborării între popoare.

In cadrul acestei săptămîni, 
se vor organiza două genuri 
de activități: cu caracter 
propagandistic și competițio- 
nal.

Activitățile cu caracter pro
pagandistic vor cuprinde sus
ținerea unor referate în școli, 
1a stațiile de radioficare, a-

vind ca ternă „însemnătatea 
jocurilor olimpice moderne 
în contextul vieții sportive 
internaționale și contribuția 
specialiștilor români la pro
movarea ideilor olimpice".

Pentru popularizarea Jocu
rilor olimpice, se vor ame
naja în toate școlile și locali
tățile din Valea Jiului, expo
ziții, vitrine și fotomontaje.

întrecerile cu caracter com- 
petiționai vor fi organizate 
Pe categorii de vîrstă și sînt 
deschise numai sportivilor

Golul Rapidului. Că al nostru...

Dinu în acțiuneConstantin

spc-Adela Cobuz — încă o 
rantă a antrenorului Ciofică Florin Constantin — „zbu

rătorul" magnific „Tainango" — atentul...

Acum, apele s-au limpezit. Cam 
pionalul divizionar B și-a încheiat 
„stagiunea". După un retur pasio
nant — in care handbaliștii de ta 
Știința Petroșani au făcut tot ceea ce 
este omenește posibil pentru supravie
țuirea în divizie, obținînd puncte cit- 
re i-ar situa, într-un clasament neo
ficial al celei de a doua părți a 
campionatului în „loja de onoare" 
— și-au văzut, la Timișoara, în 
partida decisivă cu Banatul, năruite 
toate aspirațiile. Scorul e cunoscut 
deja amatorilor handbalului nostru s 
11—14 în defâvoarea Științei. Cure 
sînt explicațiile acestui eșec, cum a 
fost posibilă înregistrarea victoriei 
unei echipe net inferioare, in ce 
condiții s-a disputat partida f 
doar cîteva întrebări, al căi or răs
puns vom încerca să-l inserăm în 
rîndurile de față

înainte de meci, in timp ce sta
dionul er„ „incendiat" din ce în <e 
mai midi de spectatorii localnici, 
vădit ostili echipei vizitatoare (inci
tați la maximum de handbaliștii din 
Baia Mare, și ei spectatori în tri
bună .'), în cabina- arbitrilor cei doi 
mari „cavaleri ai fluierului", bu-
cureștenii Sidea și Cîiligeanu, pri
meau în tihnă onorurile și deose
bitele „atenții" ale gazdelor. Sesi-
zînd „atmosfera", antrenorul lero- 
nim Ceacu, parcă spre a sfida cer
titudinile, inoculează „băieților" săi 
un și mai dozat optimism, ii sfă
tuiește pe Mărgulescu, Cosma și cei
lalți „să dea totul" în teren, pentru 
că victoria va fi de partea lor. 
Handbaliștii Științei sînt mobilizați 
total și deciși să lupte pînă la ul
tima picătură de energic. începe 
meciul. Oaspeții conduc, fac abstrac
ție de tensiunea tribunelor și de 
inexactitățile arbitrilor, șifși impun 

~ ‘ . limite.
cere „socoteală" arbitrului 
cel de-al șaptelea (?!?) gul 
și este eliminat din teren, 
depășesc esențialmeme „li- 

rcgulamentului, egalează și.

jocul. Dar, și răbdarea are
Cosma 
pentru 
anulat 
gazdele 
terele" 
în min. 59, cîncl mai era de meat 
doar un minut și 40 de secunde, la 
12—11 pentru Banatul, un ah gol, 
perfect valabil, care-ar fi adus ega
litatea și rămînerea Științei în B, 
est anulat. Și, cu asta — basic, I

O concluzie: Știința nu a „picat'* 
din B. a fost „doborîtă" din di
vizie de un arbitraj fățiș părtinitor. 
Atît!

V. T.

„Cupa României" e compe- 
tiția-șoc care, de Ia înfiin
țarea sa, in 1933, produce la 
fiecare ediție surprize foarte 
gustate de amatorii de fotbal.

Jiul Petroșani a participat 
Ia fiecare ediție de pînă a- 
cum a „Cupei României", 
participare care — după noi 
— se poate împărți în două 
etape. Intre anii 1933 și 1943, 
Jiul participă în campionatul 
diviziei B (doar Un singur 
an în divizia A), perioadă în 
care rezultatele obținute în 
„cupă" au fost bune, judeca
te prin prisma categoriei din 
care face parte. In acești ani, 
Jiul a reușit chiar să obțină 
două performanțe cotate 
drept mari surprize ale ediți
ilor respective.

In ediția 1939—1940 echipa 
petroșăneană a ajuns în semi
finală, avînd ca partener ma
rele „Venus" din București, 
echipa „dictatorului" fotbalu
lui din acea vreme, genera
lul Marinescu. Meciul s-a 
desfășurat pe terenul „Ve
nus" și, după scurgerea tim
pului regulamentar, de 90 
minute, scorul era 1—1- In 
pauza prelungirilor, arbitrul 
a fost îndelung „prelucrat" 
și, imediat după reluare, a- 
cordă cu foarte multă îngă
duință echipei „Venus" un 
11 metri. Intențiile sînt evi
dente, jiuliștii se demorali
zează și meciul se termină 
cu 4—1 în favoarea echipei 
gazdă.

In ediția 1942, Jiul a a- 
juns în semifinală, cu C.F.R.

Turnu Severin, meciul ttr- 
ntînd să se desfășoare, într-o 
duminică, în frumosul oraș 
de pe malul Dunării. In ziua 
programată, datorită unor 
manevre, de „culise" s-a de
clarat că terenul nu este co
respunzător, datorită urmări
lor ploii și s-a aminat pen
tru a doua zi, luni. Pînă a 
doua zi, s-a reușit legitima
rea Ia C.F.R. — în afara

dubios, în cazul de Ia Tur
nu Severin se poate susține 
cu certitudine că ni s-a fu
rat posibilitatea de a ajun
ge în finală și chiar de a 
cîștiga „Cupa României", tro
feu pe care i-a cîștigat 
C.F.R. Turnu Severin, în- 
vingînd în finală. Ia Bucu
rești, pe Sportul studențesc 
cu 4—0.

In perioada postbelică

După

J
«li si now

„Cupei

30 de ani

I U L
în semifinala

României"
prevederilor regulamentare 
— a fostului internațional 
Silviu Bindea, al cărui aport 
a fost determinant în 
rea victoriei cu 1—0, 
meci pe care Jiul l-a 
și l-a jucat sub starea 
siune provocată de 
rea meciului și de legitima
rea fostului „ripensist" Bin
dea. Dacă în cazul din ediția 
1939—1940, se poate spune că 
rezultatul ne-ar fi putut fi 
nefavorabil în prelungiri, 
chiar și fără acel 11 metri

obține- 
într-un 
început 
de ten- 
antîna-

(1947—1971), Jiul, deși a par
ticipat aproape tot timpul în 
campionatul diviziei A, în 
„Cupa României" a avut o 
comportare nesatisfăcătoare, 
în majoritatea edițiilor fiind 
eliminată din primele faze, 
de echipe de categorie infe
rioară. Cea mai bună parti
cipare în această perioadă a 
avut-o în ediția din 1961 (în 
formație cu Dumitriu II, Pa- 
vlovici, Martinovici etc.).

In ediția 1965, cînd Jiul a 
activat în divizia B, a mai 
avut o participare la un ni-

vel aproximativ corespun
zător, fiind eliminată de Ra
pid București, după prelun
giri, ca echipă în.. 
re. Acest meci cu 
fost singura partidă 
disputată pe teren 
în ultimii 25 de ani, 
desfășurat într-o 
sărbătorească, în fața 
numeros și entuziast public, 
ca un preludiu la revenirea 
Jiului în divizia A. în ace 
lași an.

In actuala ediție a „Cupei 
României", Jiul a avut o 
comportare bună, pe linia 
ultimelor partide de campio
nat din toamna lui 1971, ob- 
ținind rezultatele care se cu
nosc : Textila Odorhei — Jiul 
0—3; Jiul — S.C. Bacău 1—0: 
Jiul — C.F.R. Cluj 4—1. A- 
ceste rezultate au adus echi
pa Jiul, după 30 de ani, pen
tru a treia oară în existen
ța ei în faza semifinală, în 
care, la 14 iunie 1972, va ju
ca în compania echipei Di
namo București.

Să sperăm că, de data a- 
ecasta, nu va mai avea ne
șansa să întîlnească condiții 
nesatisfăcătoare de joc și că 
o bună pregătire și dăruire 
în joc a întregii echipe ne 
va putea procura bucuria 
participării pentru prima oa
ră la finala „Cupei Româ
niei". după ce, în perioada 
1925—30, Jiul a fost de două 
ori finalistă a campionatului 
național.

Succes, băieți !
I. BOGDAN

deplasa
ta pi d a 
de cupă 
propriu 

meci 
ambianță 

unui

zător rezultatelor obținute.
Toate acțiunile sportive de 

masă prevăzute în calendare
le sportive cum ar fi : crosul 
ștafetei olimpice (etapa muni
cipală) și altele se vor des
fășura sub egida „Săptămînii 
sporturilor olimpice".

Se va avea în atenție ca 
acțiunile propagandistice și 
competiționale. ce vor avea 
loc în cadrul acestei săptă- 
mîni, să fie astfel concepute 
incit să constituie un eveni
ment de scamă în viața spor
tivă a școlii, a localităților, 
adevărate serbări sportive de
dicate Conferinței Naționale

(jiație /Z (irniMue

SPORTURILOR
nelcgilintați și fără clasifica
re sportivă.

Aceste întreceri vor avea 
loc în perioada 5—11 iunie 
a.c. și vor angrena întreaga 
tnasă a tineretului studios.

In această perioadă, în co
laborare cu Inspectoratul șco
lar municipal, se va pune un 
accent deosebit pe 
rea unor acțiuni 
pentru trecerea 
„Cercurile olimpice 
tisrn", la care se vor decerna 
brevete și insigne corespun-

OLIMPICE"

organiza- 
specialc, 

normelor 
Ia atle-

a partidului nostru.
La această primă ediție, 

cîștigătoriior individual; și pe 
echipe, la etapa Pe localita
te, li se vor acorda diplome 
speciale cu „SĂPTĂMÎNA 
SPORTURILOR OLIMPICE".

Consiliile asociațiilor spor
tive școlare, Asociația stu
denților din I.M.P., organiza
țiile U.T.C. și profesorii de e- 
ducație fizică pot contribui 
direct și substanțial Ia reuși
ta acestor întreceri.

prof. Corel VLADISLAV 
președinte C.M.E.F.S.

Petroșani

Duminică dimineața, 
sala Casei de cultură din 
Petroșani a găzduit un 
spectacol de o rară fru
musețe : faza municipală 
a concursului de gimnas
tică artistică „Grație șt 
armonie", la care au par
ticipat 14 echipe reprezen- 
tînd școlile din municipiu.

Deși o astfel de ma
nifestare sportivă avea 
tradiție doar în Valea 
f iului (și... se oprea aici), 
anul acesta, experimental,

vor avea loc faze pe județ 
și pe țara.

Impulsionate de perspec
tiva confruntărilor viitoa
re, micile sportive, îndru
mate cu răbdare și com
petență de profesori de 
educație fizică și cîțiva 
învățători entuziaști, au 

' făcut duminică o auten
tică demonstrație de mă
iestrie, talent și ambiție, 
disputa transformîndu-se, 
astfel, într-o ferventă ple
doarie în favoarea spor

tului grației.
Folosind panglici, mingi, 

eșarfe, cercuri sau alte 
obiecte susținute fiind și 
de policromia costumelor, 
gimnastele au etalat o e- 
locventă „paradă" de su
plețe, frumusețe și armo
nic.

Concursul a fost com
pletat cu un program de 
piramide și dansuri mo
derne.

La finele acestei pasio
nante întreceri, juriul a

stabilit următorul clasa
ment : 1. Școala generală 
nr. 4 Vulcan; 2. Școala 
generală nr. 5 Petroșani; 
3. Școlile generale nr. 2 
și nr. 6 Petroșani

Juriul a mai acordat 
mențiuni speciale formației 
de piramide de la Școala 
generală nr. 5 Lupem si 
„exercițiului cu coșulețe" 
de la Școala generală nr. 
5 Petrila.

V. DUNAREANU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
MUNCHEN 5 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs atletic, desfă
șurat la Alsfeld (R. F. a Germanici), 
cunoscuta recordmană vest-germană 
Heide Rosendahl a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a anu
lui în proba de săritură în lungime 
cu rezultatul de 6,72 m.

LAS PALMAS 5 (Agerpres). — 
In runda a 5-a a turneului interna
țional de șah de la Las Palmas, 
marele maestru sovietic David Bron
stein l-a învins pe Visier. I.arsen a 
cîștigat la Valcarccl, Ponisch la. 
Benko și Medina la Huguet, Florin

Gheorghiu (cu piesele negre) a pier
dut la vest-gcrmanul Lehmann. S-au 
încheiat remiză partidele MonvielJe 
— Tatai, Andersson — Smîslov și 
Dominguez —

In clasament
(U.R.S.S.) cu 4

Pomar.
conduce Bronstein 

puncte.

Ml NCIII N 5 (Agerpres). — In 
cadrul unui concurs de atletism, ca
re a avut loc la Luedenscheid (R.F. 
a Germaniei), sportivul vest-german 
Hans Baumgartner a cîștigat proba 
de săritură în lungime cu 8,16 m. 
Rezultatul lui Baumgartner repre
zintă cea mai bună performanță eu
ropeană a sezonului.

PARIS 5 (Agerpres). — Campio
natele internaționale de tenis ala 
Franței, desfășuraie la actuala edi
ție sub semnul maiilor surprize, s au 
încheiat o dată cu disputarea finala- 
Ior la simplu bărbați fi dublu mixt, 
întreruptă din cauza ploii, partida 
dintre Andres Gimeno și Patricii 
Proisp a revenit ou 4—6, 6—3,
6—1. 6—1 jucătorului spaniol, car«, 
la vîrsta de 35 de ani, obține pri
mul său succes intr-un maro turneu.

Proba de dublu mixt a fost cîș- 
tigată de Evonne Goolagong fi Ken 
Warwick (Australia), învingători cu 
6—2. 6—4 in fața perechii Francoiae 
Durr, J. G. Barclay (Franța).

arbitrj.il
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PERSPECTIVA CERTĂ A UNOR REZULTATE
ECONOMICE SUPERIOARE

AGITAȚIA 
rillALÂ

(Urmare din pag. I)

în privința relevării eficienței și 
rolului deosebit de important al 
noului cadru de conducere creat 
prin instituirea adunării genera
le a salariaților, larg forum al 
înțelepciunii colective, a comite
tului oamenilor muncii, care s-a 
dovedit a fi un organism dina
mic dc decizie și de analiză a 
activității întreprinderii.

Așa cum s-a relevat în adu
narea activului de partid de la 
„Viscoz.a" problemele cele mai 
stringente ale fabricii au făcut 
obiectul unor dezbateri și anali
ze profunde, concrete, în co
misia economică a comitetului 
de partid, în comitetul oameni
lor muncii în perioada cores
punzătoare. Aprovizionarea tch- 
nico-materială a întreprinderii, 
asigurarea vînzării producției, 
calitatea producției și a repa
rațiilor. nivelul de utilizare a 
capacităților dc producție, efi
ciența activității de investiții 
etc, finalizate, în fiecare caz în 
parte, cu hotărîrj și decizii ști
ințific fundamentate — iată 
problemele dezbătute în cadrul 
tnou, cuprinzător de conducere 
a Întreprinderii, propice obține
rii unor rezultate economice su
perioare.

Informarea și discuțiile pur
tate în adunarea activului de 
partid au relevat cu pregnanță 
importanța deosebită, 
posibilitățile existente 
sporirea productivității 
— sarcină majoră trasată de 
Congresul al X-lea al P.C.R. —, 
apreciind că în secțiile fabricii 
mai sînt rezerve însemnate, ne
valorificate. de îmbunătățire a 
acestui indicator. Spre exem
plu reducerea cu numaj 1 Ia 
sulă a procentului <lc deșeti și 
producerea unei cantități echi
valente dc fire în plus ar duce 
Ia o creștere anuală a produc
tivității muncii cu peste 500 
Ici/salariat. Factori primordiali 
de îmbunătățire a acestui in
dice sînt fără îndoială și utili
zarea mai din plin a întregului 
(fond de timp de muncă, extin
derea lucrului în acord (pro
porția actuală a celor care lu
crează în acord este de numai 
26 la suță raportat la totalul de 
muncitori), perfecționarea acti
vității de elaborare a normelor 
ți normativelor de muncă, per-

fecționttrea și ridicarea califi
cării salariaților — reciclarea —, 
intensificarea preocupării și di
namizarea formelor activității 
de educare, de îmbogățire a cu
noștințelor generale, profesiona
le și politice, de ridicare a con
științei socialiste a salariaților.

Vorbind despre premisele ca
re au asigurat creșterea produc
tivității mitncij în secția finisaj

Angajamentul 
majorat

AL F.F.A. „VISCOZA" LU
PENI PREVEDE, ÎNTRE AL
TELE : © față de cifra iniția
lă un spor la producția glo
bală în valoare de 375 mii 
lei din care pînă în iulie — 
400 mii Iei @ la producția 
marfă, angajamentul a fost 
majorat la 700 mii lei din ca
re 
za 
ția

pînă în iulie se '’or rcali- 
450 mii lei @ Ia produc- 
marfă vîndută și încasată 

700 mii Iei, din care pînă 
Conferința Națională —

căile Ș> 
pentru 
muncii

Ia
560 mii lei @ la productivi
tatea muncii, diferența față 
de obiectivul anual inițial 
este dc 216 lei/salariat din ca
re pînă în iulie se vor rea
liza 385 lei/salariat @ Ia 
fire viscoză plusul este, de 7 
tone din care pînă în iulie 
vor fi realizate 7 tone © E- 
conomiile Ia prețul dc cost 
se ridică acum Ia 200 mii Iei, 
iar pînă în iulie vor fi rea
lizate 120 mii Iei.

textil de la 50 la 70 kg fire' 
pe cap de muncitor și schimb 
în numai cîțiva ani și îmbună
tățirea calității cu 4 la sută, to
varășa Erna Farkas, șefa acestei 
secții, releva printre altele, toc
mai ridicarea conștiinciozității 
muncitoarelor, îmbogățirea expe
rienței lor și dotarea secției cu 
un număr de 10 mașini do înal
tă productivitate, iar tov. Con
stantin Iancu a propus să se 
studieze posibilitatea organizării 
unor cursuri de 
lificării cu toate 
angajați.

Alți vorbitori, 
tovarășii Costică

ridicare a ca- 
categoriile de

printre cari 
Ignat, Ioana

EVENIMENTE
FOLM

mergem

13,15
13,30
14,00
14,40

serial : „Patru tan- 
cîinc" (XVI); 12.40 
14,00—16.30 Căni

Deschiderea punctelor dc lucru pe 
șantierele contribuției în muncă din 
orașul Vulcan oferă posibilitatea ca «>' 
întreprinderile și unitățile economi
ce să-și aducă aportul alături dc

pictură a elevului Ștefan 
de la Școala de muzică și 
plastice.

Ranincn; 12,15 Recital Iulia Bu- 
ciuceanu; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 
Avanpremieră cotidiană; 
Melodii de ieri și de azi; 
Compozitorul săptămînii; n.nv 
Cîntece și jocuri populare; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Radiosim- 
pozion; 15,25 Suita pentru vioară 
și pian pc teme din Bihor și So
nata pentru trompetă și pian de 
Tudor Ciortca; 15,42 Muzică de 
estradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Soliști în recital; 16,30 Știința 
la zi; 16,35 Cîntecelc noastre; 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Antena tineretului; 17,30 Din re
pertoriul lui Achim Nica; 17,45 
Muzică ușoară; 18,00 Orele se
rii; 20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Marea întrecere socialistă în în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale 
a P.C.R. și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii; 21,00 
Formațiile Romco Bazarea și Ion 
Drăgoi; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22.30 Concert 
dc seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de scară; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
trada nocturnă.

pionatele europene de box — ti
neret (sferturi dc finală). Trans
misiune directă dc la patinoarul 
„23 August"; 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs 
de limba franceză. Lecția a 18-a 
— reluare; 18,00 Steaua polară. 
Cabinet dc orientare școlară și 
profesională. Preludiu Ia recolta 
viitoare; 18,30 Imagini din Sue
dia — film documentar; 18,45 
Dinamica societății românești; 
19,20 1 001 dc seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 In întîmpinarca 
Conferinței Naționale a P.C.R. și 
a celei dc-a 25-a aniversări a 
Republicii. Țara întreagă în în
trecere; 20,20 Telerecital : Dina 
Cocea; 21,35 Acei oameni minu
nați și mașinile lor. Dacia opus 
1 300. Documentar; 22,00 Tru
badurul dorului (Intcrviziune). 
Seară dc balet pe muzică inter
pretată la nai de Gheorghe Zam- 
fir; 22,25 Filmul „Cucerirea co
linei nr. 935" — realizat dc stu
diourile „Eliberarea" din Viet
namul de sud; 22,55 „24 de ore"; 
23.15 Campionatele europene dc 
box — tineret (sferturi de fina
lă). înregistrare de la patinoarul 
„23 August".

Mesaroș, Rodica Tatulici, după 
ce au remarcat cu obiectivitate 
și realism rezultatele pozitive a- 
le muncii organizatorice și poli-, 
tice desfășurate de comitetul de 
partid, de sindicat și organizația 
de tineret, între care organiza
rea întrecerii socialiste pe baza 
unor criterii noi, mai precise, 
preocuparea mai stăruitoare 
pentru înfăptuirea propunerilor 
oamenilor muncii, creșterea 
considerabilă a cointeresării ma
teriale a salariaților în direc
ția unei activități economice e- 
ficiente —, au evidențiat, în 
spiritul exigenței partinice, și 
neajunsurile și lipsurile ce mai 
există în compartimentele de 
producție și de deservire ale fa
bricii. S-a apreciat, spre exem
plu, că e încă nesatisfăcătoare 
preocuparea inginerilor și teh
nicienilor pentru raționalizarea 
unor puncte din fluxul tehno
logic de producere a firelor în 
scopul reducerii efortului fizic 
și sporirii randamentului mun
cii, pentru mecanizarea unor o- 
perații de descărcare-încărcare 
(domeniu în care nu au fost fo
losite nici 
mecanizare 
curate).

Adunarea 
cu claritate 
comitetul de partid și sub în
drumarea sa comitetul oameni
lor muncii, sindicatul, întregul 
colectiv vor trebuj să-și concen
treze eforturile în perioada i- 
mediat următoare.

Pornind de la succesele obți
nute în «primele 4 luni din acest 
an, edificînd posibilitățile reale 
existente și contînd pe entuzias
mul și experiența colectivului 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni al fabricii, adunarea acti
vului comitetului de partid, cx- 
primînd aspirațiile și dorința 
acestora, a apreciat că este ne
cesar și posibil ca în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui din iulie a.c. și a celei de-a 
25-a aniversări a proclamării 
Republicii angajamentul inițial 
al colectivului pe anul 1972 să 
fie majorat.

Activul comitetului de partid 
și-a exprimat convingerea fer
mă că întregul colectiv al fa
bricii ntt-și va precupeți efortu
rile pentru punerea în valoare 
a rezervelor de care dispune, 
că va munci cu devotament și 
pasiune pentru a putea raporta 
în luna iulie un nou bilanț care 
să-i onoreze pe deplin hărnicia, 
.atașamentul față de partid.

(Urmare din pag. 1)

fondurile de mică 
care putesil fi pro-

activului a jalonat 
direcțiile spre care

grafice pe care citim numele 
nor șefi de brigăzi și core 
vrea să sugereze rezultatele la 
ale întrecerii mărturisesc despre o 
intenție bună, pierdută pe drum. 
La 3 iunie a.c. citim la gazete de 
perete „Minerul 
buit despre 
articol datot

Panouri — 
gazete. Este 
lui administrativ al minei Uricani 
cu ele. Curios, niciuna dintre a- 
cestea nu le aține calea mineri
lor. Și, deși trăiesc în acest me
diu, deși trec zilnic .de multe ori 
pe aici nici tovarășul Miluță Ru
gină, secretarul comitetului de 
partid al exploatării și nici tova
rășul loan Bota, președintele co
mitetului sindicatului n-au remar
cat după cum se Vede — încreme
nirea în timp a acestor mijloace 
ale muncii politice de mosă, fap
tul că ele, deși bine realizate, cu 
intenții evidente de a păstra viu 
pulsul întrecerii, prin neglijența 
unora ou renunțat de mult să mai 
reprezinte oglinda muncii oameni
lor.

O asemenea stare apatică a 
agitației vizuale la E.M. Uri
cani nu poate să nu atragă a- 
tenția asupra unor alte specte ale 
muncii politice de masă desfășu
rate aici, o unor concepții și prac
tici rutiniere blazate : se consideră 
pe semne că agitația vizuală se 
cere actualizată, pusă pe recep
ția întrecerii doar ocazional, cu 
prilejul unor date festive ? In loc 
să reprezinte un mesaj vibrant, o 
confruntare pe viu a muncii tu
multoase din abataje și pregătiri 
cu rezultatele repurtate, ea înseam
nă doar un mijloc de pavoazare, 
de înfrumusețare, de sulemeneală 
a unor incinte și holuri, astfel ca 
acestea să arate mai aspectuos ? 
Urmărirea zilnică și popularizarea 
rezultatelor întrecerii, a muncii 
fruntașilor nu este un scop în si
ne, o operație contabilă, o evi
dență făcută doar de dragul de 
a avea și de a o înfățișa celor 
care vin să viziteze mina.

Factorii responsabili din comite
tul de partid și comitetul sindica
tului de la E.M. Uricani au dato
ria să-și reconsidere pe loc, ope
rativ activitatea in acest domeniu 
al muncii politice de masă, să e- 
limine manifestările de formalism 
și superficialitate, osigurînd ca 
realmente agitația vizuală să-și 
îndeplinească întocmai, în mod e- 
fectiv funcția agitatorică.

un articol col- 
calitatea producției, 
la 16 aprilie.
panouri, grafice și 

plin holul pavilionu-
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Soarele răsare la 'Ora 4,32 și 
apune la ora 19,56.

Zile trecute din an — 158. 
Zile rămase — 208.

CASA DE CULTURA 
TROȘANI. In sala de lectură, 
la ora 11, în cadru] ciclului „Să 
ne cunoaștem patria" se expune 
tema : „Bticureștiul — capitala 
României socialiste"; In sala mi
că, la ora 18, o evocare a per
sonalității și activității luptătoa
rei comuniste Donca Simo.
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Instantaneu din magazinul cu autoservire 
cartierul Aeroport—Petroșani Foto : G. BARA1AN

Pe urmele materialelor publicate
„Publicul călător așteaptă 
cîteva măsuri din partea 

conducerii l.G.C. Petroșani'
In materialul publicat sub titlul 

dc mai sus, în ziarul nostru nr. 
V 006 din 12 mai a. c., se arătau 
rezultatele obținute în ultimele cinci 
luni de către l.G.C. Petroșani în 
sectorul transportului în comun, 
subliniindu-se în același timp faptul 
că toi mai mulți salariați, înțele- 
gînd sensul eforturilor depuse dc 
conducerea întreprinderii, se achită 
în mod conștiincios de sarcinile de 
serviciu.

Articolul nominaliza o scamă de 
conducători auto care manifestă răs
pundere și interes față de desfășu
rarea serviciului dc transporturi, 
constituind un bun exemplu pentru 
ceilalți lucrători.

Totodată, materialul critica aba
terile dc la îndatoririle dc serviciu 
în cadrul transportului în comun, 
exprimîndu-și convingerea că măsu
rile disciplinare nu vor întîrzia să-și 
arate eficiența.

Și fiindcă publicul călător așteap
tă aceste măsuri, redăm din răspun
sul trimis redacției de către condu
cerea l.G.C. Petroșani următoarele : 
„Șoferul Ioan Androne a fost sanc
ționat disciplinar cu mustrare pentru 
nercspcctarea programului de oprire 
în stații. Același șofer a fost sanc
ționat disciplinar cu retragerea unei 
trepte de salarizare pentru lipsă dc 
la programul dc ieșire ă autobuzului 
pe traseu. Șoferul Gheorghe Ber- 
ceanu, a fost sancționat disciplinar 
cu avertisment pentru neexccutarea

1883 — A murit compozitorul 
Ciprian Porumbescu (n. 1853); 
1606 — S-a născut marele scri
itor francez Pierre Corneille (m. 
1684); 1875 — S-a născut scri
itorul german Thomas Mann (m. 
12. VIII. 1955), autorul celebre
lor romane „.Muntele vrăjit", 
„Doctorul Faustus”; 1599 — S-a 
născut pictorul spaniol Diego 
Rodriguez de Silva y Velasquez 
(m. 6. VIII. 1660); '1972 — In 
S.U.A., alegeri preliminare în 
statele California, New Jersey, 
New Mexico și Dakota de sud; 
In Suedia, „Ziua Constituției" 
(adoptată în 1809); 1799 — S-a 
născut marele poet clasic rus 
A. S. Pușkin (m.. 1837); 1903 — 
S-a născut compozitorul sovietic 
Aram Haciaturian; 1969 — A 
fost creat Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud.

MARȚI 6 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Osceola; Republica : Marele 
premiu, seriile I—II; PETRI- 
I.A : Secretul planetei maimuțe
lor; I.ONEA — Minerul: Voi 
sări din nou peste băltoace; 
VULCAN : Cortul roșu, seriile 
I—II; LUPENI — Cultural: 
Livada din stepă; Muncitoresc : 
Hugo și losefina.

EXPOZIȚII : In holul Casei 
de cultură din Petroșani este 
deschisă expoziția de desen și

MARȚI 6 IUNIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8.00 Sumarul presei; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Cu cîntccul și jocul 
în județele Cluj și Iași; 10,30 
Start la intersecție; 10,50 Cuplete 
din operete; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Orchestrele Constan
tin Alexandru și Billy Nash; 
11,25 Piese pentru harpă; 11,35 
Ansamblul de cîntecc ai Armatei 
populare coreene; 12,00 La mi- 
crolon, Stela Enache și Aarno

ți,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Teleșcoa- 
lă; 10.00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 18-a; 10,30 Căminul;
11,15 Prim plan : Ion Cristea; 
11,45 Film 
chiști și un 
Telejurnal;

temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 22 
grade, iar la Paring dc plus 14 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost de plus 12 grade și, res
pectiv, dc plus 8 grade.

Pentru următoarele 24 de ore: 
Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. In zona dc deal 
și munte se vor semnala averse 
dc ploaie. Vint slab, pînă la po
trivit din sud-vest.

I
I 
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I
I 
i
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!
I 
I 
I
I 
I
I

Prin contribuția 
întreprinderilor

deschis concluziilor
(Urmare din pag. 1/

PRODUSE
INDUSTRIALEcetățeni la executarea lucrărilor sta

bilite pentru anul 1972.
Ținînd seama de urgența și im

portanța unor obiective, consiliul 
popular orășenesc Vulcan a deschis 
punctele de lucru pe drumul Cri- 
vidia — Dealul Babii, pe străzile 
Dîmbovița (circa 500 ml), Plesni- 
toarca, locul de agrement „La brazi" 
și ștrandul pentru tineret.

O contribuție însemnată la exe
cutarea unor lucrări la locul dc a- 
-grement a adus-o E. M. Vulcan prin 
punerea la dispoziția administrației 
locale a unor materiale de construc
ție din deșeuri.

Sectorul l.G.C. Vulcan a sprijinit 
consiliul popular prin asfaltarea u- 
nor alei și trotuare pe strada Re
publicii și în zona din fața cămi
nului muncitoresc, urmînd ca în a- 
ccste zile să execute în continuare 
și asfaltarea aleilor din parcul Fi- 
limon Sîrbu.

Angajează urgent 
prin concursdc concurentul din Deva, arh. Liviu 

Oros, un remarcabil talent, pentru 
care scena e o a doua natură, care 
povestește tot Iclnl de întîmplări 
într-tin savuros limbaj ardelenesc.

Dansurile populare au constituit 
o nouă surpriză, plăcută, a muni
cipiului Petroșani. De-a lungul unei 
singure săptămîni ele s-au modificat 
complet — un coregraf talentat și 
priceput a ridicat o „Suită de dan
suri hunedorene" (pe structura for
mației reduse de la Lupcni) un an
samblu complex (dc unde poate fi 
trasă concluzia că posibilități sînt, 
dar e o acută criză de instructori 
coregrafi). Juriul a fost impresio
nat de acest adevărat tur de forță. 
Dar pregătirea în asalt s-a resim
țit, e_ -----:.l j.._x - - ------- :

nat 
din Deva (36 de perechi, 
Liviu Oros), un ansamblu perfect 
articulat, strălucitor în exuberanță, 
costumație și ritm.

In partea a doua a spectacolului 
a apărut muzica ușoară, dansul mo
dern, brigada artistică și formația 
la alegere. „Atlas" a cîntat de parcă 
ar fi fost înjghebat de cîteva zile. 
Comparația cu orchestra de muzică 
ușoară din Deva nu e profitabilă 
pentru „Atlas", dar este utilă pen
tru Casa de cultură din Petroșani 
și toate cluburile din Valea Jiului : 
de 
nu
Or, 
loc

trila, pregătit cu trudă și emoție 
dc copii și actorul Radu Neag (in
structor coregraf spre care trebuia 
mai de mult timp îndreptată aten
ția). Dar nici dansul modern din 
Deva n-a fost strălucit — simplu 
ca un număr de gimnastică artis
tică (Hunedoara, ne amintim, la a- 
cest punct a excelat).

Penultimul moment spectacular 
este cel mai controversat, demon- 
strînd o lipsă de imparțialitate din 
partea juriului și o anume doză de 
inechitate : trebuiau cuprinși și re
prezentanți ai municipiilor Hune
doara și Petroșani. Brigada artistică 
din Petroșani, „Baloane, baloane", a 
fost cu cel puțin o clasă deasupra 
celei din Deva, care se află încă 
la primii pași în acest gen complex 
și dificil. Punctul la alegere a fost 
susținut dc montajul muzical-literar 
„Cîntă Valea Jiului" al Școlii ge
nerale nr. 1 Petrila. Copiii au smuls 
exclamații de admirație, au provo
cat emoții artistice, relevînd un au
tentic talent. Deva a prezentat un 
program muzical susținut de fan
fară.

In încheierea spectacolului, și tot
odată a concursului, 
Florin Comișel, artist 
ședințele juriului, evidenția 
rul de unicat în țară al „Buchete
lor hunedoren: 
plexă care a scos la iveală talente 
autentice, ce merită a fi susținută 
în continuare.

Cauzele care au contribuit ca mu
nicipiul Petroșani să ocupe doar lo
cul trei în ierarhia valorică a for
mațiilor artistice de amatori sînt 
multiple, cea mai marc parte de 
natură subiectivă, deci cu putință 
de eliminare .

diantina" de E. Waldteulel, dirijor 
V. Lucaciu și „Arie din opera Băr
bierul din Sevilla" de Rossini, so
listă Doina Dccuseară; Deva — 
„Mica serenadă" de Mozan, dirijor 
Aurel Doroga și „Capriciul nr. 3“ 
de Paganini, solist la vioară Ludo
vic Truțiu, un virtuoz în formare). 
Marius Pienaru, cu chitara și can
țoneta „Mama", a smuls aceeași 
furtună dc aplauze. Grupul vocal 
din Cîmpu lui Ncag a făcut în 
numai o săptămînă progrese consi
derabile și a adus pe scenă același 
farmec folcloric 
vocal din 
vățămînt, 
folclorică, 
rectitudine

Taraful
de astă dată de prof. Gheorghe 
Popa, l-a bătut pc cel din. Deva, dar 
solistul Nicolae Cincă (Vulcan) — 
care interpretează poate *" -----
multă fidelitate cîntccul 
îngroșîndu-1 acolo unde 
să lie mai discret și 
a lost depășit de Drăgan Munteanu 
(Deva), solist vocal și instrumentist 
înzestrat cu 
tistice, 
fiecare fibră lirismul nostalgic al 
melosului popular. Vasile Cîlțca, so
list la acordeon (Petroșani),’ și-a 
dovedit din nou măiestria interpre
tativă.

Foarte bine orientați au fost or
ganizatorii culturali din Valea Jiu
lui cînd au înlocuit rapsodul popu
lar cu eleva Grele Moraru, o leliță 
care a recitat minunat, cu talent și 
rară expresivitate fabula „Bivolul și 
coțofana" de George Topîrceanu. A 
cîștigat maximum de puncte, alături

Mica pubhcitate
VlND garaj demontabil — 

dr. Moraru, sir. Constructorul, 
10/12, Petroșani.

©
CAUT lată pentru îngrijit copil.
Petroșani, str. Păcii 16/2/12, 

telefon 1827.

— CONTABIL ȘEF
Concursul va avea loc la sediul întreprinderii, 

în data de 28 iunie 1972, ora 10.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 

prevăzute în H.C.M. 914/1968 și Legea 
12z1971.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
între orele 7—13 de la biroul personal al între
prinderii din Petroșani, str. Republicii nr. 90, 
telefon 1804.

nr.

Deva, 
are o 
de o 
și acuratețe muzicală), 
din Valea Jiului, dirijat

instrumentist
remarcabile calități ar- 

un interpret care simte prin 
lirismul

cu prea 
popular, 

ar trebui 
mai liric —

compozitorul 
emerit, pre- 

caracte-

nealterat (grupul 
al sindicalului în- 
linie de stilizare 

impresionantă co în special după ce și-a termi- 
evoluția „Suita hunedoreană" 

coregraf

manifestare corn-

ii

la linia ascendentă, progresivă 
se sustrage nici muzica ușoară, 
formația „Atlas" bate pasul pe 
de foarte mult timp.

Municipiul Petroșani a mai pre
zentat un moment spectacular nou, 
format, la fel, într-o săptămînă. De 
unde și inevitabilele scăderi. Este 
vorba despre „Primăvară", dans mo
dern al Școlii generale

dispoziției primite dc a preda auto
buzul altui șofer în vederea folosirii 
la maximum în timp a autobuzului 
pe traseu. Șoferul loan Diaconescu 
a fost sancționat de conducerea u- 
nității pentru nerespectarea progra
mului de lucru fixat de secția auto 
l.G.C. Petroșani. Șoferul Dan Fran- 
cisc a fost sancționat disciplinar cu 
avertisment pentru acte de indisci
plină comise la locul de muncă. Șo
ferul Nicolae Fekete a fost sanc
ționat pentru repetate abateri în 
serviciu cu mai multe sancțiuni dis
ciplinare care au determinat ulte
rior și desfacerea contractului de 
muncă, astfel că în prezent acesta 
nu mai face parte din colectivul de 
muncă al secției auto l.G.C. Petro- 
șan i.

Taxatoarea Elisabcta Vas a fost 
sancționată disciplinar cu mustrare 
(sancțiune mică față de abaterea să- 
vîrșită : însușirea necinstită a dife
renței dc preț da bilete — n. r.).

In vederea asigurării disciplinei 
impuse de nevoile transportului în 
comun au lost sancționați și alți 
conducători auto printre care amin
tim pe Ion Cristea și Simion Do- 
șan, pentru neoprirea autobuzului în 
stații și Vasile Hogea, căruia, pen
tru repetarea unor acte dc indisci
plină, i s-a desfăcut contractul 
muncă".

Iată deci că măsurile ferme 
teptaic de publicul călător nu au 
tîrziat să fie puse în aplicare.

cuvinte
uneori citeodată 

care obstrucționează 
realitatea

(Urmare din pag. I)

Iată, să ne referim la o si
tuație care nu este tocmai ie
șită din comun și prin urma
re nu reprezintă un caz a- 
parte dar care este fără îndo
ială anacronică. De luni și 
luni de zile intre problemele 
pe care numeroase organiza
ții de bază din exploatările 
miniere le tot examinează, 
fără a le găsi o soluționare 
temeinică, de durată, sint și 
acelea privitoare la redresa
rea producției de cărbune și 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Fără îndoială sint și 
unele greutăți obiective pe 
care minerii le intîmpină, 
dar este greu să faci un 
pas înainte ■ dacă — așa cum 
se mai întimplă — în loc să 
se caute soluții optime pen- 

rezolvarea problemelor

ce se ridică, in loc ca greută
țile să fie înfruntate piept la 
piept se mai acceptă cu ușu
rință practica justificărilor 
din partea unor cadre, a dis
cuțiilor nesfîrșite despre... 
„cauzele, obiective"; in ace
lași timp, birourile organiza
țiilor de bază din aceste 
locuri preferă ca in stabilirea 
programului lor de activita
te — de parcă nimic nu s-ar 
fi schimbat în decursul tim
pului — să se „inspire" de 
la o lună la alta din mate
rialele anterioare, reluind 
stereotip aceleași probleme 
rămase mereu în restanță.

Astfel se întimplă ca in 
multe locuri să se acumuleze, 
să se agraveze, iar cauzele 
care le generează să persiste 
fără a fi înlăturate din timp. 
In aceste locuri obstrucționa- 
rea realității, prezentarea ei

îri culori trandafirii devine o 
modă. Și in ciuda evidenței 
faptelor, in diferite materiale 
ce sint supuse dezbaterilor 
cu o desimulată dibăcie sub 
pretextul ca „tonul" criticii 
să nu fie prea înalt, ca re
levarea neajunsurilor să nu 
supere pe vinovați auzim me
reu repetindu-se cuvinte goa
le de felul „unii", „uneori", 
„citeodată"... Ca și cînd acei 
„unii" 
dentitate 
„uneori" 
putea fi 
timp. Să
pe cit se poate din materiale
le ce le pregătim a le supu
ne dezbaterilor asemenea 
mostre ale generalităților 
prezentării abstracte a lucru
rilor și oamenii se vor cu
noaște mai bine pe ei înșiși, 
faptele lor.

n-ar avea nume și i- 
preeisă, ca și cînd 
și „citeodată” n-ar 
riguros plasați în 
încercăm a extirpa
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încheierea lucrărilor Adunării 
reprezentanților opiniei 

publice pentru securitatea 
si cooperarea europeană

BRUXELLES 5 — Luni s-au 
încheiat, la Palatul Congrese
lor clin Bruxelles, lucrările A- 
dunării reprezentanților opiniei 
publice pentru securitatea și co
operarea europeană, la care au 
participat peste 700 de perso
nalități din țările continentului. 
La adunare a fost prezentă și 
o delegație din țara noastră.

Timp de patru zile, partici- 
panții au dezbătut, în cadrul a 
trei comisii, numeroase proble
me cu privire la organizarea e- 
forturilor opiniei publice în fa
voarea securității în Europa, a 
întăririi păcii și convocării con
ferinței europene a statelor, 
probleme ale cooperării în do
meniile economic, științific, teh
nic, cultural și de protejare a 
mediului înconjurător, ca mij
loace de apropiere a popoarelor.

Lucrările ședinței finale au 
fost conduse, din partea Secre
tariatului adunării, de către ca
nonicul Raymond Goor (Belgia).

Adunarea a ascultat rapoar
tele de lucru ale întîlnirilor 
specializate ce au avut loc du
minică, ale reprezentanților or
ganizațiilor de tineret, de fe
mei, sindicale, ale unor oameni 
de știință, ale reprezentanților 
diferitelor confesiuni, precum

și raportul întrunirii de două 
zile a scriitorilor, cineaștilor, 
artiștilor și oamenilor de cultu
ră.

Participants au adoptat apoi 
„Declarația solemnă a Adună
rii reprezentanților opiniei pu
blice pentru securitatea și co
operarea europeană".

După ce a mulțumit partici- 
panților pentru aportul lor Ia 
buna desfășurare a lucrărilor, 
canonicul Goor a menționat, în 
cuvîntul de închidere, necesita
tea extinderii acțiunilor opiniei 
publice din țările europene pen
tru a cuprinde pături cît mai 
largi în lupta pentru o Europă 
a păcii și colaborării.

Delegații români au participat 
activ Ia lucrări, prezentînd în 
toate comisiile de lucru ale A- 
dunării comunicări prin care 
au înfățișat punctele de vedere 
ale opiniei publice din țara 
noastră asupra problemelor 
dezbătute, arătînd necesitatea 
continuării și sporirii eforturi
lor concrete în direcția instau
rării pe continent a unui cli
mat de pace, securitate și co
operare, precum și în vederea 
convocării cît mai curînd posi
bil a conferinței general-euro- 
pene.

VIZITA PREȘEDINTELUI
TITO LA MOSCOVA

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 
5 iunie, a sosit la Moscova, în
tr-o vizită oficială, Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugos
lavia. președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. El a 
fost întîmpinat la aeroport de 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem, Ale
xei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri, și de alte

——❖--------

Declarația lui 
Willy Brandt
BONN 5 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune rostită la televiziunea 
vest-germană, cancelarul Willy 
Brandt a subliniat însemnătatea in
trării în vigoare a acordului cva- 
dripartit asupra Berlinului occiden
tal, precum și a tratatelor R.F.G. 
cu Uniunea Sovietică și cu R. P. 
Polonă. Cancelarul vest-german a 
remarcat, de asemenea, semnificația 
pe care o îmbracă, în acest con
text, vizitele la Bonn ale ministru
lui sovietic al afacerilor externe și 
adjunctului ministrului de externe a! 
Poloniei. „Este absolut necesar ca 
tratatele să fie completate de e- 
voluția ulterioară a realităților, în 
interesul păcii", a arătat cancelarul 
R.F.G. In încheiere el a subliniat 
necesitatea de a se depune în con
tinuare eforturi pentru asigurarea 
unei păci trainice în Europa.

------♦------

Rezultatele 
■* preliminare 
ale alegerilor 

din Turcia
ANKARA 5 (Agerpres). — 

■Rezultatele oficiale preliminare 
ale alegerilor parțiale care s-au 
desfășurat duminică în 208 
municipalități din Turcia pen
tru desemnarea primarilor și 
consilierilor municipali dau cîș- 
tig de cauză candidaților Parti
dului Dreptății — majoritar în 
Parlament —, urmați de cei ai 
partidului Republican al popo
rului, condus de Bulent Ecevit. 
Rezultatele finale vor fi cunos
cute. probabil, în cursul zilei 
de marți.

Este pentru prima dată cînd 
alegătorii turei sînt chemați Ia 
urne după recentele evenimen
te care au marcat evoluția vie
ții politice din țară i retragerea 
de la putere a Partidului Drep
tății, condus de Suleiman Demi- 
rel, în urma memorandumului 
din 12 martie 1971 prezentat de 
comandanții forțelor armate; 
apariția pe scena politică a u- 
nui nou partid — Partidul De
mocratic, prin scindarea Parti
dului Dreptății ; demisia Iui 
Ismet Inonu de la conducerea 
■Partidului Republican al popo
rului și preluarea conducerii a- 
cestui partid de către Bulent 
Ecevit.

persoane oficiale sovietice. In 
aceeași zi, la Kremlin, Nikolai 
Podgornîi i-a înmînat președin
telui losip Broz Tito „Ordinul 
Lenin", distincție ce i-a fost a- 
cordată, după cum s-a mai a- 
nunțat, cu prilejul împlinirii a 
80 de ani.

Nikolai Podgornîi și Iosip 
Broz 'Tito au rostit cu aceasta 
ocazie, scurte cuvîntări.

Seara, Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem și guvernul U.R.S.S. au 
oferit un dineu în cinstea pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

Leonid Brejnev și Iosip Broz 
Tito au rostit alocuțiuni.

KOLIN

Produse 
românești 
premiate

PRAGA 5 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite i Trei produse româ
nești au primit premiul Expozi
ției tehnice internaționale care 
a avut loc în orașul cehoslovac 
Kolin. Apreciind parametrii 
tehnico-economici, comportarea 
în exploatare, randamentul, es
tetica, juriul a acordat premiul 
expoziției excavatorului hidrau
lic, produs de Uzinele „Progre
sul" din Brăila, mașinei combi
nate și circularului — ambele 
folosite în industria prelucrării 
lemnului — produse de Uzinele 
„Mecanica" din Roman.

-----------------------

Fadei Castro 
îșî continuă 

vizita 
în Ungaria

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 
Continuîndu-și vizita în R.P. 
Ungară, Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Re
voluționar, însoțit de Jeno Fock, 
președintele Guvernului Munci
toresc Țărănesc Ungar, a vizi
tat, luni, Institutul agricol din 
orașul Godolio, anunță agenția 
M.T.I, După vizita la Institutul 
agricol, Fidel „Castro a fost oas
petele Uzinei de medicamente 
Kobanya.

Acțiuni ofensive ale tortelor 
patriotice 

din Vietnamul de sud
VIETNAMUL DE SUD 5 (Ager

pres). — Orașul Pliu Ny, situat la 
50 kilometri nord de Qui Nhon, 
capitala provinciei Binh Dinh, con
stituie ținta unor atacuri puternice 
lansate de forțele patriotice din 
Vietnamul de sud. După ce au în
cercuit orașul și au ocupat o bază 
inamică apropiată, „Crystal", patrio- 
ții au angajat lupte și cu militarii 
saigonezi dislocați în interiorul aces
tui centru de district.

Forțele de eliberare continuă ac
țiunile și în sectorul Platourilor Cen
trale, în special în zona orașului 
Kontum. In ultimele 24 de ore — 
s-a anunțat la comandamentul ame
rican din Saigon — zona acestui 
oraș a suferit cele mai intense bom
bardamente efectuate de aparatele 
strategice „B-52". Alte raiduri ale 
aviației americane au vizat provin
ciile Quang Tri și Thuao To, pre
cum și regiunile orașelor Fine și An 
I.oc.

Forțele patriotice au inițiat noi 
acțiuni împotriva militarilor saigo
nezi din apropiere de Dat Do, pro
vincia Plnioc Tuy, precum și împo
triva altor șapte posturi inamice a- 
flate la nord-vest, la distanțe între 
24 la 57 kilometri de Saigon.

In Delta Mekongului, a fost a- 
runcat în aer un pod controlat de 
saigonezi, în vecinătatea localității 
Rach Gia.

*

VIETNAMUL DE SUD 5 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibe
rarea" informează că, în cursul lunii 
mai, forțele patriotice care acționea
ză în provincia Long An, Vietna
mul de sud, au scos din luptă 1 700 
de militari inamici. Totodată, au 
fost distruse 17 vehicule militare, 
mai multe piese de artilerie grea și 
nave ale forțelor inamice.

Succese ale forțelor
de eliberare cambodgiene

Stockholm

CAMBODGIA 5 (Agerpres). 
— Agenția khmeră de ihforma- 
ții relatează că forțele de elibe
rare care acționează în provin
cia Kompong Thom au atacat 
și au ocupat, în a doua parte a 
lunii mai, cinci poziții inamice 
în zona rîu'lui Song și au inter
ceptat întăririle trimise de co
mandamentul lonnolist. In aces-

te acțiuni, în numai două zile, 
au fost scoși din luptă 700 mi
litari inamici.

In cursul atacului lansat îm
potriva unei poziții din distric
tul Mong Russei, provincia 
Battambang, forțele de elibera
re au anihilat 110 militari ina
mici.

DIN TARILE SOCIALISTE
t

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 
Luna mai a prilejuit oamenilor 
muncii din R. P. Polonă înscrie
rea unor noi succese în activitatea 
de edificare a construcției socialis
mului. Muncitorii din metalur
gie, minerit, cei de pe șantierele 
navale au fost din nou primii în 
ce privește cantitatea și calitatea 
producției realizate. După cum 

.. menționează agenția PAP, minerii 
au depășit planul în luna mai cu 
70 000 de tone de cărbune. Re
zultate deosebite au obținut me- 
talurgiștii care au dat țării peste 
plan 26 000 de tone de cocs, 
7 000 tone de fontă, 6 000 tone 
de oțel, 13 000 tone de laminate 
și peste 500 de kilometri de con
ducte de oțel.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — O 
instalație automată pentru pro
ducerea de plăci termoizolante 
din vată de sticlă a intrat în func
țiune la Combinatul de ciment 
din apropierea orașului Tașkent. 
Instalația are o capacitate anuală 
de peste 25OOCO mp plăci. în
tregul proces de producție este 
dirijat de numai cîțiva operatori.

„Specialitatea" instalației o con
stituie plăcile rezistente la seisme, 
cu un adaos de var și loess. A- 
celași material, învelit într-un 
strat sintetic special, este întrebu
ințat la fabricarea panourilor pen
tru absorbția sunetelor.

ic
PRAGA 5 (Agerpres). — Pro

ducția de energie electrică a R.S. 
Cehoslovace a crescut de peste 
cinci ori în anii puterii popu
lare. In fiecare an intră în func-

țiune noi și noi obiective. De 
pildă, în acest an a fost inau
gurată o nouă cetate a luminii, 
termocentrala „Pecerad" care va 
satisface necesarul de energie e- 
lectrică al Pragăi. Cele patru 
blocuri energetice ale termocentra
lei, fiecare cu o capacitate de 
cite 200 000 de kilowați, vor da 
anual 5 miliarde de kilowați-oră. 
Un alt succes important îl repre
zintă intrarea în funcțiune a celei 
de-a doua linii a centralei „Mel
nik".

Directivele celui de-al cincilea 
plan cincinal prevăd obținerea, la 
finele anului 1975, a unei canti
tăți de 62—63 de miliarde kilo- 
wați-oră.

★
(Agerpres). — Co- 

’lui de cercetări ști-
HANOI 5 

lectiviil centrul 
ințifice pentru' construcția experi
mentală a tractoarelor și auto
mobilelor din R. D. Vietnam a 
creat un nou tip de tractor des
tinat executării lucrărilor agri
cole în condițiile climei tropicale. 
Noul tractor are o 
50 de cai putere 
prin performanțele

★
ULAN BATOR

— In R. P. Mongolă, șeptelid de 
vite a crescut în ultimii trei ani 
cu 1,2 milioane capete. Au fost 
construite peste 16 000 de graj
duri pentru vite și s-au irigat a- 
proape 10 milioane hectare de 
pășune Producția de furaje a 
crescut de trei ori. Cele 272 de 
uniuni agricole create în [ară au 
devenit principalele furnizoare de 
carne, lină și altele

capacitate de 
și se distinge 
sale tehnice

> (zlger/ncj).
șeptelid de

Giulio Andreotti va alcătui 
noul guvern italian

Conferința
Națiunilor

Unite
asupra

mediului
înconjurător

ACHITAREA ANGELEI DAVIS,
un eșec al politics! de 

discriminare rasială șt?
o

După două zile de deliberări, juriul ales la începutul a- 
cestui an pentru a pronunța verdictul în procesul intentat 
militantei de culoare Angela Davis a anunțat duminică seara 
hotărîrea sa : ACUZATA

întrebată, în cadrul unei con
ferințe de presă organizate du
pă pronunțarea verdictului, da
că procesul amintit poate fi 
considerat just, Angela Davis a 
răspuns î „Legalitatea ar fi fost 
respectată dacă nu ar fi existat 
deloc un asemenea proces ; în
suși faptul că a trebuit să fac 
față unor învinuiri, a precizat 
ea, vorbește de la sine asupra 
nedreptății sistemului judiciar". 
Referindu-se la membrii juriu
lui, militanta comunistă a spust 
„Pe ei nu îi privesc ca parte 
a acestui sistem judiciar, ci ca 
9 parte a oamenilor-oameni ca
re trebuie integrați în lupta îm
potriva nedreptății.

In legătură cu deliberările în
delungi care au precedat pro
nunțarea verdictului, unul din
tre cei 12 membri ai juriului 
„All-white" (toți albi), Robert 
Seidel, a declarat că decizia a 
fost de mai multe ori supusă 
la vot, dar niciodată nu a exis
tat vreun membru care să o 
considere vinovată, ci doar s-a 
cerut un răgaz suplimentar pen
tru a se revedea mărturiile.

După cum s-a mai anunțat, 
în timpul desfășurării procesu
lui, acuzarea a prezentat nu 
mai puțin de 97 de persoane, 
care au depus „mărturii circum
stanțiale" asupra „vinovăției" 
Angelei Davis, Procurorul Al
bert Harris și-a construit re
chizitoriul pe acuzațiile că mi
litanta comunistă ar fi fost 
complice, ca furnizoare de ar
me, la tentativa de răpire a u-

ESTE NEVINOVATĂ.

nor membri ai completului de 
judecată de la San Rafael în 
vederea schimbării eventualilor 
ostatici cu unul din „frații So
ledad", deținut la închisoarea 
San Quentin. Apărarea nu a 
folosit decît 11 martori, care au 
convins juriul asupra contradic
ției și neadevărului din decla
rațiile martorilor acuzării. An
gela Davis nu a rostit nici un 
discurs în apărarea sa, a răs
puns'o singură dată, la deschi
derea procesului, acuzațiilor ca
re i s-au adus și nu a exercitat 
dreptul pe care tribunalul i-1 
aprobase de a acționa ca pro
priul său avocat.

Un film al desfășurării prin
cipalelor etape ale procesului 
în „cazul Davis" este suficient 
de elocvent pentru a convinge 
asupra deformărilor deliberate 
ale acuzării, care au făcut din 
acest proces o mostră de însce
nare judiciară. La 7 august 
1970, în sala de ședințe a tribu
nalului din San Rafael (Califor
nia) are loc un incident, în ur
ma căruia un judecător și doi 
acuzați și-au pierdut viața. La 
26 august un mandat de aresta
re este lansat împotriva Ânge- 
lei Davis, militantă de culoare, 
pe atunci în vîrstă de 26 de ani, 
asistentă la catedra de filozofie 
de la Universitatea California 
din Los Angeles. Din cauza a- 
partenenței sale la Partidul Co
munist, tînăna intelectuală de 
culoare, care făcuse studii stră
lucite la Sorbona și la Univer
sitatea din Frankfurt pe Main

. este obligată să părăsească a- 
cest post universitar. Mandatul 
de arestare este lansat sub în
vinuirea că ea este cea care a 
cumpărat armele care au fost 
folosite în atentatul din San Ra
fael.

La 13 octombrie 1970, agenți 
ai F.B.I.-ului o arestează într-un 
motel din New York și o extră
dează autorităților statului Ca
lifornia la 22 decembrie. Timp 
de un an se desfășoară o ade
vărată bătălie de procedură a- 
supra a numeroase articole și 
clauze juridice. In această pe
rioadă, Angela Davis sa află 
în închisoare. La 23 februarie 
1972, avocații apărării obțin 
eliberarea pe cauțiune a deținu
tei. Deschiderea oficială a pro
cesului are loc la 31 ianuarie 
1972, la San Jose. La 27 martie 
începe procesul propriu-zis. 
Peste două zile, Angela Davis 
răspunde personal acuzațiilor i 
„Sînt nevinovată în privința 
oricăruia dintre capetele de a- 
cuzare. Acestea sînt absurde. 
Am cumpărat arme din motive 
de securitate personală, fiind, 
ca femeie de culoare și comu
nistă, obiect al amenințărilor. 
Actul de acuzare este țesut din 
ipoteze și speculații". Timp de 
trei luni se desfășoară intermi
nabila defilare a martorilor -a 
cuzării și a prezentării de pro
be cu totul nesemnificative și 
neelocvente. Procurorul cere, la 
31 mai, ca' juriul să o declare 
vinovată de „omor cu premedi
tare". La 1 iunie, întro pledoa
rie dramatică, dar strălucitoare, 
avocatul Leo Branton, veteran 
al apărătorilor militanților pen
tru drepturi civile, pensionar

politică
care a revenit în barou special 
pentru acest caz, invită pe cei 
12 membri albi ai juriului să 
„gîndească asemenea negrilor", 
respingînd, în. același timp, pre
supunerile fondate doar pe ele
mente de comportament, vizite 
etc., transformate de procuror 
în „dovezi".

„Cazul Davis" este remis ju
riului la 2 iunie. După 13 ore 
de analiză, verdictul este pro
nunțat. Nevinovată I

In. timp ce numeroase perso
nalități, printre care profesorul 
Herbert Marcuse, Franklin A- 
lexander, conducătorul „Comi
tetului pentru apărarea Ange
lei Davis" și alte asemenea or
ganisme din străinătate își ex
primă satisfacția în legătură cu 
aprecierea nevinovățirii militan
tei comuniste Angela Davis, ne
numărate organe de presă din 
lume abordează aspecte esenți
ale iezvăluite de desfășurarea 
procesului de ia San Jose. In
tr-o corespondență din New 
York, agenția France Presse si
tuează incidentul din sala de 
ședințe a tribunalul din San 
Rafael, ca și îndelungatul pro
ces judecat de Curtea din San 
Jose în adevăratul lor cadru 
punînd retoric întrebarea dacă 
ele nu sînt cumva o inexorabi
lă înlănțuire a unor elemente 
cum ar fi s inegalitatea socială- 
revolta — represiunea — lupta 
socială.

Răspunsul credem că l-a dat 
elocventa declarație a Angelei 
Davis : „Veți greși dacă veți tra
ge concluzia că achitarea mea 
îmi va schimba părerea despre 
sistemul american, de justiție".

Victor MARTALOGU

ROMA 5 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Giovanni Leone, l-a în
sărcinat duminică scara pe Giulio 
Andreotti să formeze noul guvern 
italian. In cursul unei declarații te
levizate, Giulio 
rat principalele 
viitorul cabinet

Andreotti a enurrie- 
problcme de care 
va trebui să țină

seama . 
mică, 
venire a criminalității și a tuturor 
formelor de violență și, în sfîrșiti o 
participare din ce în ce mai activă 
a Italiei la inițiativele în interesul 
păcii internaționale, cum ar fi pre
conizata conferință general-europea- 
nă pentru securitate și colaborare.

o serioasă redresare econo- 
rnăsuri mai eficiente de pre- 
a criminalității și a

ÎPIII’illl BOGĂȚII, 
obiectiv fundamentai 

al politicii țărilor arabe 
în domeniul petrolului

ALGER 5 (Agerpres). — Du 
pă cum s-a mai anunțat, la Al
ger s-au încheiat duminică lu
crările celui de-al 8-lea Con
gres arab al petrolului. Partici- 
panții au adoptat 12 recoman
dări privind politica ’statelor 
arabe în domeniul petrolului, în 
vederea asigurării unui control 
eficace asupra propriilor lor 
bogății.

Congresul consideră că poli
tica urmată de către marile 
companii petroliere occidentale 
nu este conformă cu interesele 
vitale ale statelor arabe pro
ducătoare de petrol, ea fiind 
dictată de interese imperialiste. 
Congresul recomandă statelor 
arabe producătoare să-și asu
me în mod direct și eficace 
controlul asupra industriei lor 
petroliere și să comercializeze 
în mod direct pe piețele inter
naționale țițeiul propriu, sem- 
nînd contracte de vînzare cu 
societățile importatoare, prin 
intermediul societăților națio
nale.

Referindu-se la naționaliza
rea bunurilor companiei „Iraq 
Petroleum" din Irak și Siria, 
Congresul recomandă ea toate 
statele arabe exportatoare ce 
realizează un excedent de ve
nituri să se angajeze să pună 
Ia dispoziția Irakului și a Siriei 
o parte din acest excedent pen
tru a acoperi orice diminuare 
a resurselor necesare celor do
uă țări. In afară de aceasta, 
congresul recomandă ca statele 
arabe să ofere celor două asis
tență tehnică.

Pe de altă parte. Congresul 
— constatînd faptul că „Iraq 
Petroleum" și Compania petro
lieră britanică au perseverat 
într-o atitudine ce contravine 
drepturilor legitime ale statelor 
arabe de a exploata singure re
zervele petrolifere proprii — 
invită țările arabe exportatoa
re să adopte o poziție solidară 
pentru a înfrunta aceste două 
companii, ca și alte societăți 
re ar încerca să afecteze d

STOCKHOLM ;> — Trimisul 
special Agerpres, Cornelin 
Vlad, transmite : In sala „Fol- 
kets Hus" din capitala Suediei 
s-au deschis, luni, lucrările 
Conferinței Națiunilor Unite a- 
supra mediului înconjurător. 
Sînt reprezentate 112 state; 
participă, de asemenea, invitați 
din partea diferitelor organis
me specializate ale Națiunilor 
Unite și a unor organizații ne
guvernamentale. România este 
prezentă la Conferință cu o de
legație condusă de Florin lor- 
gulescu. președintele (jonsiliului 
Național al Apelor.

In cadrul ceremoniei inaugu
rale. desfășurate luni în prezen
ța regelui Gustav al VI-lea, 
premierul suedez Olof Palme a 
relevat importanța problemelor 
mediului înconjurător 
ici, necesitatea unei cooperări in
ternaționale pe această >emă. 
Trecînd în revistă succint câte
va din marile probleme ale pro
tejării mediului ambiant. pre
mierul suedez a subliniat că 
„războiul este cel mai: rău din
tre flagelurile distrugătoare a- 
le mediului nostru : problemele 
mediului pot fi rezolvate într-o 
formă pașnică și atașată coope
rării internaționale".

Luînd cuvîntul în cadrul ace
leiași ceremonii, secretarul ge
nera! al O.N.U., Kurt Waldheim 
a relevat că „problemele dez
voltării și ale mediului ambi
ant constituie o preocupare 
majoră pentru omenire și tre
buie să ne învățăm a le face 
față într-un spirit de justiție 
pentru toți" Secretarul general 
al Organizației Națiunilor Uni
te a deplîns faptul că între 
preocupările prioritare ale unor 
state, cheltuielile bugetare alo
cate înarmărilor depășesc capi
tolele rezervate educației, sănă
tății, mediului înconjurător. Re- 
levînd primejdia pe tare c re
prezintă producția și stocarea 
armelor de distrugere în masă 
tot mai perfecționate, Kurt 
Waldheim a chemat „la reduce
rea, ea obiectiv imediat, și la 
eliminarea definitivă, ca obiec
tiv final, a formei relei mai 
cumplite de poluare: înarmă
rile". Aceasta — a spus el — ar 
răspunde cel mai bine interese
lor popoarelor.

In cursul după-amiezii, a fost 
ales președintele Conferinței, în 
persoana lui Ingemund Bengts
son, ministrul suedez a! agricul
turii.

In continuare, secretarul ge
neral al Conferinței, Maurice 
Strong, a dezvoltat, în cuvînta- 
rea rostită, cîteva din principa
lele teme înscrise pe agenda 
Conferinței.

și de a-
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Postul de radio „Național" din 
Peru a transmis un amplu pro
gram dedicat muzicii contempo
rane românești. Programul, întoc
mit cu concursul Fundației cultu
rale peruano-romăne, a cuprins 
cunoscute piese ale compozitorilor 
Mihail fora și Nicolae Kirculescu.

Abdul Rahman Iriani, pre
ședintele Consiliului Republican al 
Republicii Arabe Yemen, a adresat 
mesaje de sprijin guvernelor de la 
Bagdad și Damasc, în- urma hotă- 
ririi Irakului și Siriei de a prelua

controlul asupra societății „Irak Pe
troleum Company".

„Algeria este gata să furnizeze 
Siriei întreaga asistență de care are 
nevoie", se arată în mesajul adresat 
de președintele algerian, Houari 
Boumediene, șefului statului sirian, 
generalul Hafez El Assad, în le
gătură cu hotărîrea adoptată de gu
vernul de la Damasc privind națio
nalizarea bunurilor companiei „Irak 
Petroleum".

In localitatea balneară „Malul 
însorit", de pe litoralul bulgar al 
Mării Negre, a început duminică 
tradiționalul festival muzical „Or- 
feul de aur". La festival, în cadrul 
căruia vor fi decernate premii pen
tru cea mai bună melodie bulgara 
și pentru cel mai bun interpret, par
ticipă 55 de interpreți din 30 de 
țări.

27 de persoane au fost omo- 
rîte și alte 400 rănite în accidentul

feroviar care s-a produs duminică 
în gara Jessor, Republica Bangla
desh. Accidentul a survenit în mo
mentul în care un tren de persoane, 
intrînd în fessore, s-a ciocnit de un 
tren de marfă.

Ancheta întreprinsă de Biroul 
Federal de Investigații al S.U.A. 
(F.B.I.) a dus la concluzia că Arthur 
Bremer a acționat singur în tenta
tiva de. asasinat, de la 15 mai, îm
potriva guvernatorului statului Ala
bama, George Wallace. F.B.I. consi
deră că cercetările întreprinse nu au 
dat la iveală nici o urmă de conspi
rație sau atentat plănuit de mai 
multe persoane împotriva lui 
Wallace, precizează agenția Associa
ted Press.

0 Un avion american de tip 
F4 „Phantom" s-a prăbușit dumi
nică în apropierea aeroportului 
Dulles din Washington, în cursul 
manifestărilor prilejuite de expoziția 
„Transpo ’72". Un membru al echi

pajului și-a pierdut viața. Acesta 
a fost al treilea accident înregistrat 
de la deschiderea expoziției.

La Khartum a avut loc, du
minică, o rundă de convorbiri ofi
ciale între președintele ’ Republicii 
Democratice Sudan, Gaafar Numeiry, 
și președintele Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, care 
efectuează o vizită oficială în Su
dan. In cursul convorbirilor — re
levă agenția MEN — au fost abor
date aspecte legate de dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, situația din O- 
rientul Apropiat și probleme privind 
zona Asiei de sud.

In cadrul operațiunilor între
prinse împotriva guerilelor urbane, 
poliția uruguayană a capturat, du
minică, 20 de membri ai organizați
ei „Tupamaros", într-un cartier de 
la periferia orașului Montevideo. Cu 
aceeași ocazie, a fost descoperit un

important stoc de arme și muniții 
aparținînd acestei organizații.

Q Ploile care au căzut fără în
trerupere în ultimele 24 de ore în 
Turcia, în special în provincia Bile- 
cik (la 300 km sud-est de Istan
bul), au provocat inundații, precum 
și moartea a trei persoane. In satul 
Bayirkoy, aproximativ 250 de lo
cuitori au fost evacuați, iar șase 
case avariate. Calea ferată care lea
gă Istanbulul de Ankara a fost de
teriorată.

Președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, și-a încheiat duminică 
vizita oficială întreprinsă în Gui
neea. La Conakry, el a conferit cu 
președintele Sekou Toure, în cursul 
convorbirilor fiind abordate pro
bleme legate de dezvoltarea relații
lor reciproce. In aceeași zi, președin
tele Boumediene a sosit la Nouak

chott. capitala Mauritaniei, unde a 
fost întîmpinat de președintele Mok- 
tar Ould Daddah.

■fy La Halle a avut loc ședința 
consiliului organizației internaționale 
de ramură de colaborare în dome
niul producției chimice de mic to
naj „Interchim". Au participat dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Polonia, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică, precum și re
prezentanți ai Secretariatului Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
și ai Băncii Internaționale de In
vestiții
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tul vreunui stat arab de a-și 
sigura suveranitatea asupra 
surselor naționale.

SUEDIA : Poluarea atmosferei și apei ca și poluarea so
noră, atît de dăunătoare omului și mediului său înconjurător, 
este din nou în atenția generală. Cazurile tot mai frecvente 
de intoxicații cu diverse reziduuri cu conținut de mercur și 
alte substanțe nocive, ca și intoxicațiile cauzate de aerul 
poluat din marile centre industriale cu trafic intens, impune 
măsuri urgente pentru apărarea sănătății omului. Orașul 
Stockholm care. în anul 2 OHO va avea circa 2,5 milioane lo
cuitori, pune problema vieții omului în condițiile unei inten
se industrializări. In foto : Demonstranți, tineri și vîrstnicl 
într-un marș pe biciclete de-a lungul străzilor orașului.
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