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Comunicat
comun

cu privire la vizita
oficială în Republica
San Marino a pre
ședintelui Consiliului
de Stat al Republicii
Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

va face o vizită oficiată în 
Republica Federală Germania

La invitația președintelui fe
deral al Republicii Federale 
Germania, dr. Gustav W. Hei
nemann, și a doamnej Heine
mann, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste

România, Nicolae Ceaușescu, 
va face, împreună, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită ofi
cială în Republica Federală 
Germania între 26 și 29 iunie 
1973.

A

In prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu a avut loc

solemnitatea decorării

La mina Aninoasa

e *
* ■

Sfîrșit 
de luna 
rodnic

ministrului afacerilor 
Românieiexterne al

Proiectul de diplomă
act de creație,

de utilitate practică
In aceste zile, o nouă promoție de absolvenți ai Institu

tului de mine din Petroșani lucrează cu febrilitate la fina
lizarea proiectelor de diplomă, eveniment cu multiple sem- 

anificații în procesul complex de realizare profesională 
fiecăruia dintre ei.

In lumina indicațiilor prevăzute în documentele 
partid privind modernizarea învățămîntului superior, a 
rintelor unei activități economice caracterizată printr-o com
plexitate sporită, PROIECTUL DE DIPLOMĂ se impune tot 
mai mult ca un act de creație efectivă, un prilej de valorifi
care concretă, în condiții de eficiență economică, a unui ba
gaj vast de cunoștințe teoretice și practice acumulate.

de 
ce-

— Proiectele de diplomă 
ale absolvenților din acest an 
ai Institului de mine sînt
expresia unei noi orientări 
în acest domeniu, atît prin
tematica abordată, cit și prin 
modalitățile de finalizare 
ne informează prof. dr. ihg. 
Nicolae Iliaș, decanul facul
tății de electromecanică mi
nieră Orientarea proiectelor 
spre rezolvarea unor proble
me de interes major ale pro
ducției miniere, a permis de 
această dată includerea ab
solvenților în colectivele de 
lucru constituite pentru rezol
varea temelor contractate de 
către institut și de către

C.C.S.M. cu diferite întreprin
deri din țară. Sîntem preocu
pați, de asemenea, de îmbună
tățirea activității comisiilor de 
examen de stat prin include
rea în cadrul acestora a unor 
specialiști din cadrul unități
lor productive, în vederea u- 
nei mai bune aprecieri a po
sibilităților de valorificare a 
proiectelor de diplomă.

O analiză succintă a tema
ticii este de natură să susțină 
cele de mai sus. Ladislau Ko
vacs și Erwin Medveș, studia-

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

A

In curînd va fi gata

Telescaunul din Paring

de 
de 
se

Construcția telescaunului 
din Parâng — obîctiv social 
mult dorit de amatorii 
drumeții și de sporturi 
iarnă din municipiu — 
apropie de sfîrșit.

Zilele trecute s-a desfă
șurat în cadrul întreprinde
rii de utilaj minier 
șani recepția finală 
liului de acționare, 
blu de o deosebită 
tanță în finalizarea

Petro 
a tro 
ansam- 
impot- 

investi-

bateriile de role și, recent, 
troliu! de acționare, repre
zintă realizări notabile ale 
constructorilor din cadrul 
întreprinderii care au exe
cutat întregul echipament 
de susținere și acționare și 
anticipează 
funcțiune în cursul trimes
trului III a 
care își va aduce o contri
buție însemnată la dezvol
tarea mișcării turistice din 
această zonă.

punerea în

unei instalații

Pilonii de susținere,

Răsplata unui...

Timpul călduros de la începutul săptămînii 
trecute te îmbia stăruitor la o halbă de bere. 
Dar dacă aș fi știut ce mă așteaptă la terasa 
„Minerul", aș fi renunțat cu dragă inimă la 
bere, chiar infruntînd riscul unei așteptări, nu 
de zile, ci de luni întregi.

Așadar, luni 21 mai, împreună cu doi co
legi mă găseam la numitul local. In mod cu 
totul ciudat și rar întîlnit, mai întîi am plătit 
rîvnita bere. Tovarășului ospătar, al cărui 
nume n-am reușit să-l aflu, am avut marele 
curaj de a-i cere restul de... 1 leu. De fapt, 
chiar dacă nu i-am aflat numele, am sesi
zat că era singur printre celelalte ospătărițe,

A
însemnate sporuri 

de cărbune peste plan

mulînd chiar un plus 
515 tone de cărbu- 
față de sarcinile 
plan de la incepu- 
anului.

comună 
Comitetu- 

de

Hotărârea 
a biroului 
lui municipal 
partid și biroului exe
cutiv 
de administrație 
C.C.P. privind 
nătățirea generală 
activității 
rilor miniere, 
în 
din 17 mai a.c. a dat 
un 
munca desfășurată de 
colectivul minei Ani
noasa. Cu multă răs
pundere, brigăzile șl 
sectoarele minei, 
vînd sprijinul și

al consiliului 
al 

îmbu- 
a 

exploată- 
luată 

ședința comună

nou imbold in

a- 
tn-

comitetului 
și conduce-

drumarea 
de partid 
rit exploatării, au a- 
nalizat la scurt timp 
după această ședință 
toate posibilitățile ce 
le au pentru recupe
rarea restanțelor fa
ță de plan, înregis
trate in primul tri
mestru al anului, lu
înd măsuri pentru re
cuperarea lor grabni
că astfel îneît mina 
să întîmpine ziua e- 
liberării patriei cu 
realizări de seamă, 
să contribuie la în
deplinirea înainte de

termen a sarcinilor 
de producție la ex
tracția de cărbune. 
Ca urmare a acestor 
măsurî, a participării 
largi a muncitorilor, 
inginerilor și tehni
cienilor minei la în
deplinirea lor, în di
mineața zilei de 28 
mai colectivul minei 
a raportat obținerea 
unui plus de produc
ție de 2 326 tone de 
cărbune față de pla
nul lunii mai, recupe
rând în întregime res
tanța avută de la în
ceputul anului, acu-

de 
ne 
de 
Iul

La acest succes au 
contribuit toate sec
toarele de producție 
ale minei. Astfel, apli- 
cînd cu multă price
pere inițiativa ingi
nerului VIRGIL COS- 
TINAȘ, privind 
troducerea 
artificial la 
frontale, 
conduse de 
DRU VEREȘ, 
TRU FULGA și CON
STANTIN LĂBUȘCĂ, 
din cadrul sectorului 
IV, au obținut un

in- 
tavanului 
abatajele 
brigăzile 

ALEXAN- 
DUMI-

Constantin DĂNILA, 
corespondent •

(Cont, in pag. a 3-a)

Ult'imele zile ale lunii 
mai reprezintă pentru co
lectivul sectorului III din 
cadrul E. M. Petrila un pri
lej de afirmare plenară în 
realizarea, 
plan. Minerii 
au început 
de 28 mai avînd la activ un 
plus 555 tone de cărbune ex
tras.

Rezultatele cele mai bune 
le-au înregistrat brigăzile 
conduse de loan Jurca și 
Vasile Herineanu, care, la 
preabat'ajele executate în 
culcușul stratului 3 la 5V 
și la 4-8V înregistrează de
pășiri de 79 și, respectiv, 
52 tone.

De asemenea brigada lui 
Florea Mionici, care aplică 
inițiativa șefului de briga
dă Petre Constantin de 
E.M. Lupeni a realizat, 
abatajul 9V, o producție 
plimentară de 104 tone.

sarcinilor de 
acestui sector 
lucrul în ziua

la 
la 

su-

A

Intr-o 
noapte... albă

In cartierul Sohodol; nu
mai ici colo mai licărește 
somnoros cite o lumină. E 
miezul nopții. Oamenii se 
odihnesc. In această liniște 
firească pătrunde deodată o 
mașină In goană. Scrîșnesc 
frâne. Un bărbat voinic co
boară grăbii. O sonerie fi
ri ie insistent.

— Cine-i ?
— Eu, inginerul Nyerges.
Ușa se deschide. Bărbatul 

scund, ivit In pragul ei, În
treabă, stăplnindu-și nelini
ștea.

— Ce s-a intlmplat ?
Inundație la motoarele 

electro-pompelor „PUNCTE 
JOASE*. îmi trebuie urgent 
doi oameni. Scoală-1 și 
fiu-tău.

— Bine, vom veni.
Așteptlndu-i, 

schimbă clteva vorbe cu șo
ferul de servici.

— Oare au reușit 
rii să scoată apa ?■

— Poate... plnă

pe

Inginerul

pompie

ri jungem
noj...

Pe trepte coboară 
fiu! grăbindu-se zgribuliți- E- 
ra cald In pat...

Peste clteva minute, mași
na intră pe poarta uzinei.

tatăl șl

Nicolae TUDORA, 
electrician, termocentrala 

Paroșeni

(Continuare în pag. a 3-a)

A

In condiții similare

SECTOARE FRUNTAȘE,
DAR Șl SECTOARE CARE TRAG 

PETRILA ÎNAPOIMINA
Colectivul exploatării minie

re Petrila a obținut, in prime- 
,-lă patru luni ale anului în 
curs, o serie de realizări mă
ritorii concretizate în depăși
rea cu 8666 tone de cărbune a 
sarcinilor de plan, în condiți
ile asigurării unei ritmicități 
corespunzătoare a producției. A 
fost acordată o atenție deose
bită și executării volumului 
planificat de lucrări de pregă
tiri, realizîndu-se recuperarea 
restanțelor înregistrate în 
anul trecut, precum și asigura
rea liniei de front corespun
zătoare dinamicii producției.

Se anticipează ca și luna 
mai să fie încheiată cu rezul
tate pozitive, ca urmare a mă
surilor organizatorice luate și 
a mobilizării colectivului la 
recuperarea restanțelor la 
producția brută de cărbune 
înregistrată în primele două 
decade ale lunii. Se naște în
să o întrebare : efortul acesta 
colectiv se manifestă cu a- 
ceeași intensitate în cadrul tu
turor sectoarelor minei ? Pre
iau toți membrii colectivelor de 
muncă cu aceeași responsabili
tate, - sarcinile individuale deri-

vate din planul de ansamblu 
al întreprinderii ?

O primă analiză de ordin 
geherăl relăvă existența unor 
nivele diferite de realizare a 
planului de producție, în ca
drul» celor cinci sectoare: sec
toare cu planul depășit (cazul

• De ce decalaje de 
realizări între sectoare 
ce au condiții de ex
ploatare a cărbunelui 
asemănătoare ? 
constatare : 
diferite, stări 
nare diferite, 
„obiectivă" 
dentă !

• O 
realizări 
discipli-

Cauza
este evir

sectorului III cu 103,1 la sută), 
cu posibilități de recuperare 
(sectorul II cu 98,0 la sută, 
sectorul IV cu 96,8 la sută și 
sectorul I cu 96,4 la sută), sau 
cu importante restanțe (cazul 
sectorului V cu 90,7 la sută).

Stil și.metode de muncă eficiente,
capacitate de adaptare operativă la cerințe

Pe marginea ședinței comune a comitetelor executive ale consiliilor 
populare municipal Petroșani și al orașului Lupeni

Viața de zi cu zi, ritmul 
continuu ascendent al dezvol
tării și activității multilaterale 
ce se desfășoară într-un o- 
raș ca Lupeniul, implică re
zolvarea operativă și în pers
pectivă a unei ■ multitudini de 
probleme economice, educativ- 
culturale, gospodărești-edilita- 
re. Acest lucru nu este posibil 
decît cu o eșalonare în ordi
nea importanței și urgenței a 
rezolvării sarcinilor, cu con
tribuția reală și activă a tu
turor factorilor competenți ai

practicante etc. îndrăznelii mele, tovarășul 
ospătar i-a servit o replică promptă și cinică ;

- Ești băiat bun, vrei un leu rest... Acum 
așteaptă I

Și am așteptat la rind. O jumătate de oră. 
Ieșisem din sfera atenției dumnealui. Servea 
pe ceilalți cumpărători, fapt pozitiv de altfel, 
dar berea mea era plătită. Așteptam în con
tinuare ca bunăvoința capricioasă a dumnea
lui să se oprească și Ta mine, dar se vede 
treaba că trebuie să-i intri în grație pe căi 
pline nu numai de tact...

La un moment dat m-am gîndit că trebuia 
să fi renunțat la acel „leu buclucaș". Numai 
să nu fac parte din acea grămadă dezorga
nizată ol cărui scop, pentru care se depunea 
atita energie, era o biată sticlă de bere. 
Ospătarul-arbitru avea o comportare sfidă
toare și incalificabilă, o atitudine lipsită nu 
numai de politețe, ci de-a dreptul agresiv- 
vindicativă. Aceasta este răsplata unui biet... 
leu ? Era mai nimerit să renunț la el ? înclin 
să cred că etica lucrătorului din alimentația 
publică are lacune ce vor trebui grabnic 
înlăturate pentru a nu transforma o nevinovată 
dorință - consumarea unui pahar cu bere - 
într-un moment existențial de primă impor
tanță. Politețea ospătarului se plătește, oare, 
separat ? J

Așadar, o realizare de an
samblu bună va rezulta din 
compensări reciproce, în ' con
diții de zăcămint asemănătoare, 
cu un decalaj de mii de tone 
între depășirile unora 
sectoare și rămînerile 
plan ale celorlalte. Să fie 
situație generată de factori 
biectivi ? Se pare că nu.

In primul rînd, pentru că 
fective de muncitori există 
cadrul tuturor sectoarelor, 
urmare a unei tendințe de

dintre 
sub 

o 
o-

e- 
în 
ca 
a 

se dirija noii angajați cu pre
cădere spre sectoarele produc
tive, de a se asigura, și chiar 
depăși, posturile planificate 
aici. De asemenea, ansamblul 
condițiilor de exploatare exis
tente în abataje nu a suferit 
modificări esențiale, de natură 
să explice scăderile de produc
tivitate înregistrate în luna 
mai, în raport cu cele realiza
te în luna aprilie.

Restanța de producție a ex
ploatării (2 022 tone în data de 
27 mai) provine, în proporție 
de peste 70 la sută, din nerea- 
lizările înregistrate în cadrul

B. B.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat, a de
corat, luni după-amiază, cu 
ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I, 
pe tovarășul George Macoves
cu, membru al Comitetului 
Central al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe, pentru în
delungată și rodnică activitate 
în mișcarea muncitorească și 
pentru contribuția adusă la în
făptuirea politicii Partidului 
Comunist Român de construi
re a

împlinirii virstei de 60 de ani.
I‘a solemnitate au luat par

te tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, II ie Verdeț, 
Cornel Burtică, Ștefan Andrei, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ghenea și Vasile Gliga, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe.

Inmînînd înalta distincție, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a felicitat căl
duros pe sărbătorit.

socialismului, cu prilejul (Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului
♦

Nicolae Ceausescu
dori ca în numele condu- 
de partid și de stat să 

pe tovarășul Macoves- 
i prilejul împlinirii virstei 

de ani și al înminării a- 
i înalt ordin al Republi-

Aș < 
cerii i 
felicit 
cu cu 
de 60 
cestui 
cii Socialiste România.

Desigur, aceasta, este o vîrs- 
tă încă tinără ; dar în acești 
ani tovarășul Macovescu a 
desfășurat o intensă activita
te — și în ilegalitate, cînd a 
adus o contribuție însemnată 
Ia lupta revoluționară din Ro
mânia — și apoi în anii 
construcție socialistă, mai 
seamă în domeniul politicii 
internaționale. Deci, prin acor
darea acestei înalte distincții 
se dă și o ' 
tivității pe 
covescu a 
ani.

Dar, așa 
să se spună intoldeauna, acor
darea acestei inalte aprecieri 
înseamnă și punerea unor noi 
obligații, de viitor, în munca 
pe care o are tovarășul Ma-

de
cu

inaltă apreciere ac- 
care tovarășul Ma- 
depus-o în acești

cum este obiceiul

covescu ca ministru de exter
ne. Desigur, ținind seama d? 
politica internațională a țăi.I 
noastre, de multiplele proble
me ce se pun pe plan interna
tional se poate prevedea că și 
în viitor va fi necesară o acti
vitate intensă pentru a se în
făptui și în acest domeniu, in 
cit maj bune condițiuni, politi
ca României de dezvoltare a 
relațiilor internaționale, de în
tărire a colaborării cu țările 
socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lu
mii. pentru realizarea politi
cii generale a țării noastre de 
colaborare în Europa, de pace 
în întreaga lume.

Doresc 
rea mea, 
Ud șl de 
covescu 
viitor o
ceastă direcție. Ii doresc încă 
o dată deplin succes în acti
vitatea sa. viață îndelungată, 
multă sănătate și fericire.

să exprim convinge 
a conducerii de par- 
stat că tovarășul Ma 
va desfășura și în 
activitate bună în a-

Problematică
și realizare artistică 
în filmul de amatori

organului de stat local — con
siliul popular —, și a cetățe
nilor, cu un stil de muncă 
cuprinzător și ordonat, decit 
printr-o activitate vie, con
cretă. perseverentă.

Recenta ședință comună a 
comitetelor executive ale con
siliilor populare municipal Pe
troșani și al orașului Lupeni, 
în care s-au analizat stilul și 
metodele de muncă ale aces
tora și la care au participat și 
vicepreședinții consiliilor po
pulare orășenești și comuna
le din celelalte localități ale 
municipiului și directorii în
treprinderilor prestatoare de 
servicii, a evidențiat rezulta
tele pozitive obținute în di
recția perfecționării și sporirii 
eficienței activității, a consti
tuit un valoros schimb de idei, 
metode și experiențe, a sinte
tizat sarcinile cele mai urgen
te ale Consiliului popular Lu
peni (și nu numai ale acestu
ia), factorii chemați să concure 
la înfăptuirea lor.

Asupra cîtorva aprecieri și 
sugestii care țin de stilul și me
todele de muncă ale consiliilor 
populare exprimate în ședința 
de la Lupeni, considerăm in
dicat să| ne oprim, pe scurt, în 
rândurile de față, oferindu-le 
spre atenția deputaților, co
misiilor permanente, cetățeni
lor etc.

Luînd cuvîntul în cadrul șe
dinței, tovarășul Ionel Cazan, 
secretar al comitetului muni
cipal de partid, vicepreședin
te al consiliului popular mu
nicipal a apreciat că la Lu
peni rezultatele, în toate do
meniile de activitate, puteau 
fi și mai bune dacă întregul 
organ al puterii de stat, toți 
deputății — în sesiuni, ședin
țe ale comitetului executiv, 
ale comisiilor permanente, dar 
mai ales în mijlocul cetățeni
lor care le-au acordat manda
tul — participau mai activ,

(Continuare in pag. a 3-a)
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La 1 iunie

Ștrandul din Petrila 
îșî va deschide porțile !

La ștrandul din Petrila, în 
aceste zile, se lucrează in
tens la ultimele „retușuri" 
dinaintea... startului. Au fost 
aduse serioase îmbunătățiri 
sistemului tdrmoficării, ba
zinele primesc înfățișarea ce
rută, se pun la punct ca
binele publice...

Data de 1 iunie va marca,

sigur, deschiderea porților 
ștrandului. Secția gospodărie 
a Consiliului popular orășe
nesc Petrila, preconizează 
construirea în curînd, în in
cinta ștrandului, a unei mi- 
cro-baze de culturism, com
plementară amenajărilor
existente, care va îmbogăți 
evident „zestrea" sportivă 
a ștrandului.

Simbătă și duminică, in sala 
Palatului cultural din Lupeni 
s-a desfășurat prima ediție a 
Festivalului filmului de amatori 
organizat de comitetul sindica
tului de la E. M. Lupeni și cine- 
clubul „Amafilm". In ultimii 
ani mișcarea cineamatoristicâ 
s-a amplificat - numărul cine- 
cluburilor este acum de ordi
nul sutelor în țară - de unde 
și necesitatea unor întilniri pe
riodice care să facă cunoscute 
nu numai realizările artistice, 
ci să fie și tot atitea prilejuri 
ale dezbaterilor de natură teh
nică, stilistică, artistică etc. Și 
festivalul de la Lupeni a fost 
conceput, organizat și s-a des
fășurat in mod ireproșabil fiind 
un foarte bun cadru pentru a 
observa valoarea actuală a 
cinecluburilor, preocupările și 
eforturile lor. S-a apreciat una
nim noutatea festivalului care, 
spre deosebire de alte întilniri 
de acest gen, cu caracter ete
rogen, s-a limitat doar la o 
temă - filmul de ficțiune. Au 
participat 16 cinecluburi din 
țară, dintre care 12 cu filme in 
concurs.

Festivalul a fost deschis sîm- 
bâtă după-amiază de tovară
șul WILHELM NEAG, prim-se- 
cretar al comitetului orășenesc 
de partid Lupeni, care, salu- 
tind participarea cineaștilor a- 
matori, a arătat că această va
loroasă inițiativa culturală va 
fi anuală și iși propune să sti
muleze creația cinematografi
că, s-o orienteze spre aspecte 
importante ale vieții asupra 
căreia să exercite o influență 
educativă complexă, in spiri
tul documentelor de partid re
feritoare la munca politico- 
ideologică și cultural-educativâ. 
A urmat gala de filme.

După proiecție a fost evi
dentă concluzia privind orien
tarea tematică, stilurile, moda
litățile tehnice și artistice di
ferite dar înrudite. Multe filme

deosebit de actuale prinsint
tematică. Birocrația, formuia- 
ristica complicată și inutilă, 
favoritismul sînt substanța u- 
nor excelente pelicule cum 
sînt : „Miraculoasa limonada'' 
(Sinnicolaul Mare), „Cuiul" 
(„Siderurgistul" - Reșița), 
„Buturuga mică" („Studioul 
713" - Caransebeș în colabo
rare cu Oțelul Roșu), „Diagra
ma" („Hobby-film" - Petro
șani), „Bumerangul" („Lugoj- 
text" - Lugoj), care se re
marc j prin incisivitate critică, 
spirit de observație, cunoaște
re a limbajului cinematogra
fic. Intr-o altă temă se pot în
cadra filmele de nuanță edu
cativă - „Tobogan" („Hobby- 
film" - Petroșani), „Critica și 
poeții1' (Oțelul Roșu), „Trînda- 
vul" („Metalurgistul" - Re
șița). „Următorul" („Studio
ul 713" - Caransebeș) este o 
farsă cinematografică fără o 
substanță deosebită în compa
rație cu „Sfîrșitul jocului" 
(„Metalurgistul" - Reșița). 
Unele cu un stil cvasididactic, 
altele cu multă forță sugestivă, 
toate aceste filme dezbat pro
bleme contemporane, arătin- 
du-i pe cineamatori atenți și 
preocupați de realități. Intr-o 
altă categorie se pot discuta 
filme cu problematică politice, 
filozofică sau poetică. Aici am 
văzut filme interesante („Is
torie" - „Siderurgistul" Reșița ; 
„Răzbunarea" - „Videofilm" 
Vulcan) sau remarcabile - 
„Drumul" (Sinnicolaul Mare), 
„Zăpada" („Gaudeamus" Ti
mișoara) „Eram copil" sau 
„Șah" („Amafilm" Lupeni). Cu 
forță expresivă și prin transfi
gurarea artistică specifică fil
mului, s-au văzut ce posibili
tăți mari au cinecluburile și

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

IN PAGINA A 2 - A:

ROMANIA — R.D. GERMANA 1—0, 
in preliminariile campionatului mon
dial de fotbal ;
RUGBI : Știința — Dinamo 10—6 ;
FOTBAL, divizia C : Știința Petroșani 
— Steagul roșu Plenița 4—0 ; Mine
rul Lupeni — U. M. Timișoara 1—1 ; 
Importanța cunoașterii particularită
ților fizice ale elevilor în organiza
rea activităților sportiv — turistice 
școlare ;
Halterofilul Ștefan Pintilie 
pion al țării !

cam-
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O „repetiție generală44 reușită

preliminariile 
campionatului

mondial

fotbal Fotbal
divizia

Plăcută și relativ simplă es
te misiunea cronicarului, du
pă un meci de fotbal ca cel 
de duminică, dintre România 
și R.D. Germană, cîștigat du
pă cum se știe de către „trico
lori" cu scorul de 1—01 Plă
cută prin rezultat, prin desfă
șurarea în sine a jocului, ca
re a demonstrat o destul de 
netă superioritate de ansam
blu a „naționalei" noastre, plă
cută în fine prin perspective
le certe ce le deschide „teanc
ului românesc de a ajunge 
pentru a doua oară consecutiv 
in turneul final al campiona
tului mondial de fotbal !

In condițiile în care milioa
ne de telespectatori au urmă
rit partida la televizor, misiu
nea cronicarului este în ace
lași timp relativ simplă. Nu 
este deci, cazul să insistăm a- 
supra «nor detalii ale meciu
lui, ci ne vom rezuma să con
chidem că, așa cum s-au des
fășurat ostilitățile din teren, 
partida de duminică nu putea 
avea decît un singur învingă
tor și acela, bineînțeles, fiind 
echipa României.

Dacă începutul meciului, de
și aparent favorabil, a fost în 
măsură să ne producă anumi
te îndoieli asupra 
final continuarea 
mai ales repriza a 
lăturat, încetul cu 
ceste incertitudini, 
cartea de vizită a 
care dețin In 
Iul european, 
ridicată. 1

Intr-adevăr,
23. cînd numai șansa I-a sal
vat pe Blochivîtz, portarul oas
peților. la plonjonul spectacu
los cu capul a lui Radu Nun- 
weiller. de un gol ca și făcut, 
echipa lui Buschner avea toa
te motivele să fie satisfăcută. 
Două 
bază.
si-au 
doua
așa incit șutul puternic și sur
prinzător a lui Dumitru, din 
minutul 36, avea să anunțe în 
sfîrșit revirimentul așteptat șl 
atît de necesar al echipei. Un

rezultatului 
partidei 
Il-a ne-a 
încetul, 
legate și

oaspeților, 
prezent în fotba- 
o cotă destul de

Și 
în- 
a- 
de

pînă in minutul

din piesele noastre de 
Dobrtn și Dumitru, nu 
qăsit cadența decît în a 
parte a primei reprize,

ultim moment palpitant al 
cestei reprize a fost minutul 
41, cînd mingea a refuzat pur 
și simplu să intre în plasa ad
versarului nostru, deși toți o 
vedeam... intrată.

Repriza a doua a debutat și 
mai susținut, bineînțeles dato
rită în primul rînd insistenței 
echipei României, care nu șe 
putea împăca cu perspectiva 
unui meci nul. Extremele noas
tre, Troi și Marcu, creează a- 
devărate momente de panică 
în careul „albilor" șl, în sfîr
șit, inevitabilul se produce în 
minutul 53 al partidei : după 
un-a din acțiunile de atac ale 
echipej noastre, Blochwitz — 
care în general a apărat bi
ne — degajează defectuos, 
mingea este interceptată de 
Dumitrache, mult în afa
ra careului, care cu un calm 
olimpian sesizează • plasamen
tul defectuos al 
oaspe și șutează 
făcînd inutilă intervenția dis
perată a acestuia. Este deci 
I—0 pentru România I

Descătușați de tensiunea ce-i 
dominase pînă în acel moment, 
„tricolorii" încep să joace 
ce în ce mai bine. Jocul 
deschide în mod firesc și 
către oaspeți, care acum 
leargă mult după egalare, 
cej care conduc în continuare 
destinele partidei sint jucăto
rii români. Prestația fotbaliști
lor antrenați de Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc îm
prumută după marcarea golu
lui, valențele unui joc de foar
te bună calitate. Dumitru, re
găsit total, desfășoară la mij
locul terenului o muncă labo
rioasă, în care aportul lui 
Nunweiller este cel puțin la 
fel de valoros. Dobrin își eta
lează numerele sale personale, 
iar Dumitrache în Vervă de 
joc, întoarce pe toate părțile 
masivii fundași adverși, cu fen
te ce ne reamintesc jocul său 
Strălucitor de odinioară. In a- 
parare, decizia lui Dinu și An
tonescu răpește orice speranță 
a „albilor" și doar „bîlbîiala" 
din finalul partidei, săvîrșită 
de Sătmăreanu, creează singu
rele emoții reale la 
noastră.

Meciul se termină în 
asmul de nedescris al 
lorilor, care-i ovaționează în
delung pe „tricolori", aprin- 
zînd tradiționale torțe Impro
vizate.;.

Știința Dinamo 10-6

portarului 
năprasnic,

din
se 
de
a- 

dar

poarta

entuzi- 
specta-

Aurel DULA

Derby-ul etapei a atras în 
tribunele stadionului „Jiul" 
din Petroșani (în fine I) pe 
cel mai înflăcărați suporteri 
ai „cincisprezecelui" local
nic. După cum era și firesc, 
principalele pretendente la 
„bronzul" campionatului s-au 
angajat cu ardoare în lupta 
pentru cucerirea victoriei, 
decisivă probabil la desem
narea celui ce va ocupa în 
final treapta de jos a podiu
mului laureaților.

Deși lipsiți de aportul u- 
nor titulari (Dinu, Bărgăunaș 
Veștemeanu), studenții mi
neri au prestat un joc la a 
devărata lor valoare. Coeziu
nea perfectă a compartimen
telor, conlucrarea eficientă 
dintre pachetul de înaintași 
și linia de treisferturi au de
cis superioritatea gazdelor în 
fața „nui adversar remarca
bil (grație evoluției bune a

Dăi-

spectacol. Dominînd cu auto
ritate 
lonînd 
mezile
du-se
spontane, înaintașii 
valorifică atuurile 
tactice ale unor „troicari 
apreciabilă dispoziție de

duelurile aeriene, la- 
aproape totul în qră- 

organizate, 
inteligent

grupîn- 
în cele 

Științei 
tehnico- 

“ în 
joc.

Rugbi

internaționalilor Nica, 
ciulescu și Nicolescu).

Am asistat la un început 
de partidă excelent pentru 
gazde. Au fost, de altfel, cir
ca .30

Materializarea acestei manie
re de joc se face simțită șt 
în evoluția scorului. Fălcu- 
șanu inițiază o reușită acți
une pe partea centrală a te
renului, o regrupare rapidă 
a pachetului de înaintași din 
Petroșani și balonul reajuns 
în mîinile primului este șu
tat cu precizie printre butu
rile adverse (min. 7). Nu. trec 
decît cinci minute și balonul 
talonat la cîțiva metri pe 
terenul de țintă advers es'e 
irosit de Băltărețu. Presupu
sul moment psihologic 
trecut cu brio de gazderugbi-de minute

min. 19 Stănculeanu realizea
ză un esa-ai de zile mari. 
Scor 7—0, deoarece Martin 
r-atează încercarea de trans
formare. Cu 12 minute înain
te de finalul reprizei, Nica 
își valorifică precizia lovitu
rilor de picior, finalizînd u- 
na din puținele acțiuni ale 
„alb-roșilor", printr-un drob- 
gol de la 25 metri de buturi 
(scor 7—3).

Repriza secundă debutează 
cu șarjări mai insistente ale 
troicarilor bucureșteni. Una 
din ele este oprită neregula
mentar (în min. 43) și Flo- 
rescu reduce scorul la 7—6. 
încurajați de această reușită, 
oaspeții atacă cu mai multă 
convingere în special după 
incredibila ratare a lui Nea- 
gu (min. 45), fiind la un mo
ment dat la un pas de a pre
lua conducerea (min. 50), 
Constantin, tînărul interna
țional dinamovist, fiind pla
cat de Stănculeanu la mai 
puțin de un metru de terenul 
de țintă advers! Șocul tre
zește din „amorțeală" echipa 
din Petroșani care se avîntă 
cu mai mult curaj înspre por
țiunea de teren protejată cu 
destulă siguranță de Nica, 
Dăiciulescu și Aldea. După 
ce arbitrul acordă o sumede
nie de lovituri echipei oas
pete. mai aproape sau mai 
departe de buturile gazdelor, 
se decide în fine pentru o 
acțiune fermă și un ,-,înainte" 
al lui Bacin și Martin transfor
mă cu precizie lovitura de 
pedeapsă, ridicind scorul la 
10—6. In continuare, dispu
ta este foarte echilibrată, am
bele echipe trecînd pe lîngă 
înscrierea unor puncte ce 
puteau cîntări decisiv în ba
lanța întîlnirii...

Arbitrajul bucureșteanului 
Dragoș Grigorescu a fost 
mult sub prestațiile obișnui
te, atrăgînd dezaprobarea pu
blicului care a aplaudat însă 
cu căldură frumosul specta
col oferit de cele două 
chipe...

De cîte ori evoluează „a- 
casă", adică pe terenul din A- 
ninoasa, formația 
din Petroșani, știe 
mai aproape 
să învingă... 
întîmplat și 
levii prof, 
întâlnind pe 
nița, au cîștigat cu 4—0 (1—0), 
urcînd astfel cîteva locuri din 
acea poziție a clasamentului 
care aduce echipelor numai în
tristare și durere...

Partida de duminică a con
stituit, totodată, pentru studenți 
și o ultimă verificare înaintea 
meciului de miercuri de la Si
biu, cînd vor întîlnj pe Steaua 
București, în „Cupa României".

Revenind la întîlnirea cu 
Steagul roșu Plenița, ținem să 
subliniem faptul că Știința a 
acționat, în special în repriza 
secundă, pe un front larg, cu 
pătrunderi în viteză, avind o 
notă pregnantă de superiori
tate tehnică și teritorială.

Chiar de Ia începutul jocu
lui, gazdele atacă dezlănțuit 
și într-un singur minut se ra
tează două situații clare prin 
Faur și apoi prin Gruia, care 
de la cîțiva metri au expediat

studenților 
să joace 

de valoarea ei și 
la scor. Așa s-a 

duminică, cînd e- 
Gheorghe Irimie, 
Steagul roșu Ple-

mingea pe lîngă poarta goală !
Pînă la înscrierea primului 

gol, fotbaliștii de la Știința au 
mai avut o excelentă ocazie 
prin Nădășan (min. 31) care a 
șutat însă în bară. In min. 33, 
la o învălmășeală în fața por
ții oaspeților, fundașul Zăvă
laș, urcat în atac, a introdus 
mingea în plasă : 1—0.

După pauză, jocul se desfă
șoară numai în partea de te
ren a celor de la Plenița, con- 
strînși fiind Ia o apărare dis
perată pentru respingerea ata
curilor susținute ale studen 
ților. Și după ce în min. 57 
Grizea și Zăvălaș, au expediat 
mingea în bară, gazdele 
măresc avantajul 
prin Ștefan oare a fructificat 
o pasă ideală de la Gruia. Pes
te alte ’ patru minute, Grizea 
urcă scorul la 3—0 pentru e- 
chipa sa, pentru oa în min. 83 
fundașul Rusu să înscrie și el 
un gol, printr-un șut 
de îa aproximativ 25 
tri.

Pînă la încheierea 
am maj remarcat ocaziile iro
site de către David, Grizea și 
Bîtea, precum și șutul în bară 
(min. 86) al lui Burnete.

Minerul Lupeni
După așezarea echipelor 

teren, 
de la 
țintesc 
punct, 
lansat 
mai periculoase. Mai tehnici 
și mai iuți, atacanții timișoreni 
au hărțuit în permanență apă
rarea minerilor, cu deschideri 
lungi în adîncime, creîndu-și 
posibilități de a înscrie atunci 
cînd nimeni nu se aștepta. Es
te suficient să amintim că, în 
mm. 88, la-scorul de 1—1, Be
lanov de la oaspeți scapă sin
gur spre poartă și numai sigu
ranța lui Șarpe a făcut ca ti
mișorenii să nu plece cu două 
puncte, situație care, firesc, ar 
fi nemulțumit echipa gazdă, 
pentru că și aceasta a avut o- 
cazii rar întîlnite, dar pe care 
le-au Irosit copilărește...

în 
ne-am putut da seama 
început, că timișorenii 
mai muTt decît un 

ei fiind aceia care au 
primele contraatacuri

își
(min. 73)

puternir 
de me-

partidej

Despre fotbaliștii de ia Pie« 
nița se poate spune că ej al* 
cătufesc o echipă „subțire", 
replica lor rezumîndu-se do as 
ia o singură acțiune pericu
loasă Ia poarta gazdelor. Sin
gurul jucător de la ei care s-a 
putut remarca a fost portarufy 
în ciuda celor patru qoluri pri
mite, el a avut intervenții cu
rajoase, salvîndu-și echipa da 
la o înfrîngere și mai catego
rică.

Victoria obținută de Știința, 
jocul bun al tuturor comparti
mentelor, îndeosebi din repri
za secundă, constituie pentru 
tinerii fotbaliști din această e- 
chipă un puternic stimulent 
pentTu partida din ziua de 30 
mai cu redutabila echipă de 
divizia A, Steaua.

A arbitrat, în general bine, 
Francisc 
cea.

Știința
Berindei 
Zăvălaș,
Bîtea — David, 
(Riscuță), Rotea

Nasutto din Rm. Vîl-

a prezentat formația?
— Nădășan. Rusu, 

Burnete — Grizea, 
Gruia, Faur, 
(Ștefan).

c. MATEESCU

U.M. Timișoara 1-1
Deși s-au avîntat furibund 

în atac, localnicii n-au reușit 
mare lucru, echipa părînd o- 
bosită, atacurile ei fiind stereo- 
tipe, iar mijlocul terenului a- 
proape... inexistent (doar Pol
gar a făcut tot ce i-a stat în 
putință pentru a lega 
tre apărare și atac, I 
fiind, în continuare, 
celui care a fost în 
care s-au zbătut tot 
pentru a scoate un
bun au fost: Moldovan. Co
troază, Burdangiu și Polgar, 
însă nesprijiniți de coechipie
rii Ior.„

Golurile au foșț, înscrise de 
Cotroază, în min 27, printr-un 
șut splendid din întoarcere la 

’o centrarh "ti lui
(considerat cel mai 

echipei Minerul 
campionat),

greșeală a 
de alta a

bine Tibe-

Importanța cunoașterii particularităților
fizice ale elevilor in organizarea activităților

sportiv-turistice școlare

jocul în- 
Cristache 
„umbra" 

tur). Cei 
timpul 

rezultat

Moldovan 
frumos qol 
din actua- 

Sziics

pentru oaspeți, la o 
tui Serafim dublată 
lui Rus.

A arbitrat foarte 
riu Guiu din Reșița. Minerul
a aliniat următorul „11": Șar
pe — Rus,- Borcan, Burdangiu 
Serafim — Cristache, Polgar 
— Voicu (min. 64 Turbatu), 
Lucuța, Cotroază, Moldovan.

V. MOLODEȚ

TELEX
HAGA 28 (Agerpres). — 

Turneul internațional de polo 
pe apă de la 
cheiat eu victoria reprezen ta- 
tivei Olandei, care a totalirat 
5 puncte. Pe locul secund S a 
clasat echipa R. F. Germanie
— 4 puncte, urmată de for
mațiile României — 2 puncte 
și Iugoslaviei — 1 punct.

Iată ultimele rezultate în
registrate : Olanda — Iugo
slavia 4—3; R. F. Germania
— România 5—4.

iternați___
la Utrecht s-a In-

Conceperea și organizarea 
activităților sportive în an
samblul acțiunilor din afara 
clasei și extrașcolare, la Școa
la generală nr. 1 Petrila a a- 
vut în vedere întotdeauna, a- 
tît cerințele generale ale spor
tului și mișcării organizate a- 
1» elevilor, cit și dorințele și 
preferințele acestora.

Pornind de la aceste criterii, 
an fast organizate în acest an 
o serie de duminici sportive, 
lume» și campionate „de ca 
să" la atletism, handbal, volei 
și baschet, dotate cm cupe și 
oare s-au bucurat de o largă 
participare a elevilor. Astfel, 
și-au găsit loc în calendarul 
asociației sportive turneul de 
loatnnă la handbal, cu serii 
reparate fete — băieți, ce a 
însumat peste treizeci de întîl- 
niri; „Gupa aniversării" la 
voie- desfășurată pe parcursul 
a patruzeci de jocuri; și, mai 
rece»!, „Prietenii baschetului" 
cu alte aproape patruzeci de 
meciuri viu disputate.

E de la sine înțeles c8 la a- 
ceste acțiuni, participînd echi
pe reprezentative din clase di
ferite (VII, VIII, IX și X) e ne
cesar ca lupta sportivă să asi
gure tuturor condiții egale 
pentru aceasta folosindu-se 
formula jocurilor cu handicap. 
0e pildă, la baschet, echipa
maj mică în ordinea vîrstei
pornea încă de la început cu 
«n plus de două coșuri pen
tru fiecare diferență de clasă. 
S-a asigurat nu doar o pârtiei- 
sare interesantă și care să nive
leze într-un fel diferența de 
nreqătire, dar s-a realizat tot
odată și o bază reală principi
ilor de etică și echitate sporti 
vă. Dacă numărul celor care 
participau direct la lupta de 
pe teren — în aceste turnee 

nu reprezenta uneori decît 
un număr restrîns de elevi, nu 
trebuie uitat că aceștia, erau, 
de fapt, tot ce a dovedit mai 
jun clasa și colectivul respec
tiv în cadrul activităților des
fășurate la nivelul clasei. In

prin comportarea 
au adevărat cei

la unele confrun-

acest fel cei selecționați în 
urma mai multor etape de 
grup s-au detașat în final ca 
împuterniciți ai clasei și care 
erau conștienți că trebuie să 
dovedească 
lor, că sînt 
mai buni.

Cei care,
țări participau doar ca specta
tori de pe margine — trăiau 
în realitate prin fiecare mo
ment de emoție, de speranță 
sau teamă, întreaga răspunde
re pentru soarta echipei -și nu 
rareori în focul luptei „tempe
ratura" întrecerii ardea lao
laltă spectatori și sportivi.

O alta activitate mai îndră
gită de elevii noștri au fost 
drumețiile. Valea Jiului. în-

Cheile Roșiei, Poiana Lesia, 
Peștera Ursului ori cea a Bolii, 
Lunca Florii, cabanele Aușelu, 
Voievodu, Rusu, Vulcan și 
Straja. Am extins apoi perma
nent sfera de drumeție odată 
cu creșterea în ani și experi
ență a elevilor. S-au organizat 
drumeții și tabere autofinanța- 
te de 5-8 zile, chiar și în une
le puncte mai îndepărtate de 
casă, ca cele de la cabanele 
Șurianul, Oașa, Cîmpu lui 
Neag sau Buta — Retezat. S-a 
ținut seama cu aceste ocazii 
in primul rînd de posibilități
le și pregătirea fizică a elevi
lor, de preferințele și curiozi
tatea acestora (realizînd chiar 
un adevărat sistem de forma
re și lărgire a pregătirii lor),

Cuvîntul specialistului
conjurată ca o cetate de acest 
zid de munți falnici, a oferit 
dintotdeauna căutătorilor de 
frumusețe, de liniște și aer cu
rat, posibilități nelimitate pen
tru organizarea unor intere
sante plimbări și excursii. Ac
tivitățile de turism și-au găsit 
in fiecare an spații întinse în
tre preocupările legate de miș
care și destindere, ca o moda
litate firească de ocupare și 
folosire eficientă a timpului 
liber.

Și pe acest teren am valori
ficat. cu bune rezultate, o se
rie de elemente din care n-au 
lipsit folosirea condițiilor op
time pe care le oferă împreju
rimile, practicarea cu precăde- 
ie a formelor simple de turism, 
consultarea masei de elevi și 
valorificarea elementului ro
mantic, ca și folosirea celor mai 
simple mijloace materiale.

Am pornit la început în cu
noașterea împrejurimilor cu 
minunatele zone de repaus și 
joacă de pe Valea Galbenei,

de creștere progresivă a qra- 
dului de dificultate și efort.

In toate vacanțele de primă
vară și vară, au fost inițiate 
acțiuni turistice mai mari, care 
au încercat să formeze ^elevi
lor pe lingă încrederea și po
sibilitățile proprii, dorința 
pentru mișcare și soare, gus
tul pentru frumos ca și impor
tante trăsături colective. Au 
fost cîștigate utile deprinderi 
de autogospodărire și autocon- 
ducere — copiii s-au obișnuit 
să se încadreze într-un pro
gram extrașcoală și „extraca- 
să" în care să se ocupe de a- 
nume activități pe care în al
te condiții le-ar fi considerat 
mai puțin interesante: (să fa
că o tocană ori o mămăligă ; 
să adune plante pentru ierbar 
ori roci pentru pietrare pe caro 
să le sorteze atent și cu grijă; să 
culeagă date meteorologice, să 
se orienteze în natură, să știe 
să reconstituie un traseu 
curs, să poarte rucsacul ori să 
facă un foc de vreascuri

par-

și a-

tîtea altele). Dar cîștigul cel 
mai de preț a fost cel pe plan 
social. In timpul unei excursii 
de 5-10 zile, elevul dorește să 
se simtă bine. înțelege însă că 
acest bine al lui este în bună 
parte determinat de cei din 
jur, dar și de el... înțelege că 
pentru a fii ceilalți atenți și 
îngăduitori cu el, e necesar ca 
din partea lui să se manifeste 
aceleași bune intenții și efor
turi. Și așa începe să pricea
pă cît valorează o vorbă bună 
la necaz, o mină întinsă cînd 
ți-e greu, un zîmbet și o în
curajare cînd drumu-i lung 
sau dealul nu se mai termină.

Trecînd dintr-o experiență 
în alta, fiecare din elevii cu 
care lucrăm, învață să fie OM. 
Prin grija cu care au fost pre
gătite aceste acțiuni, prin re
zultatele pozitive obținute, pe 
lingă atragerea unui număr 
tot mai mare de elevi, ș-a re
ușit și atragerea de partea 
noastră a unui important fac
tor de sprijin și ajutor — pă
rinții. Aceștia, odată convinși 
că lucrurile sînt bine pregăti
te, că întreaga acțiune se des
fășoară normal și fără riscuri 
deosebite, au înțeles că prin
cipalii beneficiari sînt propriii 
lor copii. Fiind astfel învinsă 
și acea inerție și rezervă fi
rească ce uneori determină a- 
tîtea îndoieli și rețineri. Ba 
dimpotrivă. E într-un fel și o 
mîndrie pentru multi din a- 
cești părinți cînd vorbesc cu 

■ plăcere de peripețiile pline de 
farmec, de cutezanță și inedit 
ale copiilor, care au parcurs 
pe jos faimosul ..drum al sării" 
de la Sibiu la Petrila ori sau 
cățărat pe potecile de creastă 
ale Făgărașului, au colindat 
pe cărările vacanței ținuturi 
și zone montane din Bulgari-a 
sau Iugoslavia — ori s-au sim
țit mai aproape de soare, lîngă 
lacrima de arqint a Tăului A- 
gățat din Retezat...

Prot. Dan COCOR, 
Școala generală nr. 1 Petrila

ale etapei

Nicolae LOBONȚ

Marovici (Iugoslavia), 
(R. F. Germania) și 

(Bulgaria) cu cîte 6,5 
fiecare. Maestrul ro-

Celelalte rezultate

In campionatul diviziei 
de rugbi, duminică s-au mai 
înregistrat următoarele rezul
tate : Steaua București — Vul
can București 27-3 ; Universi
tatea Timișoara — Farul 
Constanța 15-6 ; C.S.M. Sibiu 
— Precizia Săeele 22-0 ; Gri
vița roșie București — Glo
ria București 16-6 : Sportul 
studențesc București — Poli
tehnica Iași 6-6; C.S.M. Su
ceava — Rulmentul Bîrlad

In semifinalele juniorilor > 
Școala sportivă nr. . 2 Bucu
rești — Grivița roșie 6-3 
Clubul sportiv școlar 
rul 13-13.

f însemnare jn l0n(|| um[jră a|
Se știe că publicul stadioa

nelor, atunci cînd favoriții lui 
din teren „nu merg", cînd se 
chinuiesc neputincioși în fața 
unul adversar ma.j valoros, stă 
ca pe... cărbuni încinși și ex
plodează vehement la orice al

tercație de pe gazon. Și 
— spre a disculpa neputința 
de a înscrie goluri sau spre 
a atrage atenția că „vinovați" 
sînt adversarii, că nu se lasă 
ușor înfrînți — cei din teren, 
unij dintre ei mai precis, de
vin uneori subit... artiști 
circ. Să exemplificăm:

Duminică, în meciul Minerul 
Lupeni — U.M. Timișoara, în 
repriza a doua, înaintașul cen
tral al gazdelor, Lucuța, în- 
tr-un moment în care încărcă
tura nervoasă a tribunelor

de

(din cauza jocului deslînat, 
incoerent al formației favori
te I) atinsese punctul culmi
nant. își permite să nesocoteas
că o hotărîre justă a arbitru
lui — lovitură liberă în fa
voarea oaspeților, ca urmare 
a unei penibile sărituri „de 
balet" aerian, cu crampoanele 
pe lîngă... nasul adversarului 
— însoțind-o cu vociferări în
delungi și gesturi frînte, cara
ghioase, inabile. Iși atrage, pe 

drept cuvînt, admonestarea; 
arbitrul îi arată cartonașul gal
ben ! Alte vociferări, alte ges
turi de... dirijor ratat, 
o parte 
Ies cea 
probabil 
Lucuța, 
sus ; reacționează cu

închiderea

Firesc, 
a publicului bineînțe- 
minoră, care qîndea 
la fel de îngust ca și 

e „intrigată", sare în 
injurii,

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
Echipa de fotbal Jiul Petro
șani, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a jucat la Karagan
da cu formația locală Șahtior. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 2—1 (2—1).

MUNCHEN 28 (Agerpres). 
Turneul internațional de 

șah de la Dortmund a conti
nuat cu runda a 10-a. In toa
te cele șapte partide încheia
te : Andersson — Keres, Bue* 
ball — Kunstowicz, Kestler — 
Hecht, Gerusel — Keene, Cio- 
cîltea — Popov, Marovici — 
Spasski și Parma — Suesz a 
fost consemnată remiza. Parti
da dintre Vesterinen și Paoli 
s-a întrerupt.

In clasament conduc Spas
ski (U.R.S.S.), Andersson (Su
edia), 
Hecht 
Popov 
puncte 
mân Victor Ciocîltea se află 
pe locul 9 cu 5 puncte.

unor manifestări reprobabile
proteste.' „Spectacol" deza 
greabil!... Alături însă, în a- 
ceeași mare tribună, citeam 
distinct zîmbete dezaprobatoa
re pe fețele celor care văzuse
ră clar faza — de fapt și cei 
„intrigați" o văzuseră I — și-l a- 
probau pe arbitru pentru gestul 
său ; jocul periculos al lui lu
cuța fusese mai mult decît e- 
vident... In fine! Ce-a fost ul
terior ? Lucuța —■ un tînăr fot
balist, căruia probabil j-ar pla
ce să se afle în... centrul acțiunii, 
să fie toată lumea cu ochii pe 
el, dar nu știe că pentru a- 
ceasta nu e nevoie să... sari 
peste cal I — își începe cano
nada „cavalcadelor" : amenin
ță în dreapta și în stingă ari 
versarii, cere mereu mingi — 
probabil tot cu amenințări

de la coechipierii tineri se arun
că spectaculos în careu de vreo 
4-5 ori (doar, doar arbitrul- se 
va lăsa păcălit și-l va „recom
pensa" cu un penalty, că doar 
nu e chiar așa de ușor să cazi 
în careu, pe iarba udă!), in- 
citînd publicul. De ce ? Și în 
favoarea cui toată această 
„mascaradă" ? Că, în favoarea 
fotbalului, în nici un caz n-a 
fost. Oare, cui folosește, faptul 
că încerci — măcar o dată te-ai 
gîndit la aceasta, Lucuța ?
să-ți ascunzi deficiențele teh- 
nico-tactice sub conul de um
bră al unor manifestări repro
babile, antisportive, în teren ? 
Nu crezi că e cazul să-ți mo
difici radical atitudinea în te
ren ?

V. T.

I

I 
I I 

J

ȘTEFAN PINTILIE CAMPION !
O veste care umple de bucurie inimile iu

bitorilor sportului din Valea Jiului ne parvine, 
în ultima instanță, de la Cluj. La campiona
tele naționale de haltere ale seniorilor, spor
tivul nostru ȘTEFAN PINTILIE (Minerul Lupeni), 
in urma unor dispute pasionante, a reușit su-

prema performanță de a se clasa pe primul 
loc la categoria 90 kg., intrind in posesia 
medalei de aur și a tricoului de campion al 
țării.

Sincere felicitări campionului din Lupeni, 
pentru succesul repurtat în întrecerea celor... 
mai tari dintre cei mai tari !
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Un cetățean, tovarășul Se
bastian Diaconu se interesa 
nu cu mult timp în urmă, 
la un atelier specializat, de 
soarta televizorului său. Apa
ratul nou, nouț fusese adus 
la unitatea nr. 17 reparații
T. V. aparținînd cooperativei

,.Deservirea" din Lupeni. Dis
cuția cu șeful unității s-a 
desfășurat pe un ton ridicat, 
pigmentat cu... nervi de am
bele părți. Cînd am aflat că 
televizorul de tip „Saturn11 
fusese adus pentru repa
rații ia -puțin timp ■' .8 c<- >

(Urmare din pag. 1) 
| Pompierii plecaseră. Ingine- 

Irul explică situația :
— Deci, motoarele de 

I schimb le găsești sus, la us
care.

— Da, insă au cred să le 
I schimbăm acum. După cîte 

văd nu avem podar.

I— Atunci le evacuăm pe 
cele avariate și le pregătim 
Ipe cele de schimb. E clar ?

Pentru alte probleme eu sînt 
la camera de comandă.

— Tată, desfac butoanele 
la postament ?

I— Ai grijă de borne I
— Gaia 1
— Bine I Agață macaraua 

I și hai sus, să tragem...
I ...E foarte cald, sudoarea 
Ise furișează hoțește spre o- 

chii celor ce trag Încordați 
Ila macara. Primul motor urcă 

încet, legănîndu-se. Jos mai 
așteaptă unul.

— încearcă să-l prinzi I...
— Mai trage puțin 1
— Ajunge?
— încă puțin !... Atît 1 Ga- 

ta, lasă-1 mai jos.

I— Următorul!
...Macaraua scîrțîie. Din

I motor picură cite un strop de 
apă. Din nou aceleași opera- 

Iții, aceleași comunicări scur
te, înăbușite străbat din cînd 
în cînd prin zumzetul morio- 

Iton al generatoarelor. Au 
trecut două ore bune. Ingine- 

Irul i-a mai întrebat cum 
merge. Ei și-au văzut liniștiți 

Ide muncă, biruind încă o 
dată oboseala ce le da tîr- 
coale.

— Desiă pe celălalt, dar o- 
perativ ! In ordine I

■ ...Capacul din spate se des

fost cumpărat, în 10 martie 
a.c., am înțeles motivul dis
cordiei.

Am relatat acest' incident, 
pentru că el nu s-a petre
cut deloc întîmplător, pen
tru că zilnic, poți asista la 
asemene discuții,' în orice 
unități de reparații, ale co
operativelor meșteșugăresc ’■> 
numai din Lupeni). Ce stîr- 
nește nemulțumirea cetățeni
lor este ușor de înțeles. Te
levizoarele se defectează în 
timpul garanției. Sînt aduse 
la cooperativă, unde zac în 
rafturi luni de zile. De ce? 
Pentru că nu sînt piese de 
schimb. Cooperativa nu are,
U. J.C.M. Deva, așișderea iar 
de Ia fabrica furnizoare a 
pieselor respective nu se pri
mesc. Ce-i de făcut în acest 
caz? Aparatele stau 60 de zi
le obligatoriu la cooperativă. 
După care, U.J.C.M. Deva 
trimite o hîrtie prin care se 
anunță imposibilitatea obți
nerii pieselor. Cooperativa în
tocmește atunci o _ altă „hîr
tie11 așa zisa negație. In sfîr- 
șit, după toate acestea, apa
ratul e înapoiat magazinului, 
iar cetățeanului i se eliberea
ză altul (mai bun, dacă are 
noroc). Așa stau lucrurile cu 

(Urmare din pag. 1)

sectorului V. De altfel, acest 
sector este singurul care nu 
și-a realizat planul cumulat de 
ia începutul anului decît în 
proporție de 95,9 la suta. Cau
zele ? Multiple, de natură o- 
biectivă dar și... subiectivă.

— Experimentarea combinei 
TEMP—1 în abatajul frontal din 
stratul 4, panoul b, ne infor
mează ing. Cornel Bosa, șeful 
sectorului, s-a făcut în condiții 
geologico-miniere dificile și 
a dus la însemnate piederi 
de producție prin scăderea pro
ductivității muncii la grupa lui 
Mihai Iszlai, de la 4,22 Ia 2,19 
tone pe post.

Este adevărat că din aceas
tă cauză o capacitate importan
tă de producție nu a putut fi 
folosită decît parțial. Insă se 
remarcă și faptul ce plasarea 
muncitorilor direct productivi 
în abataje nu a fost influențată 
de operațiunile leqate de scoa
terea din abataj a combinei. 
Față de un efectiv de 144 mun
citori acordat prin planul for
țelor de .muncă, plasarea a fost 
suplimentată Ia 158 posturi 
pentru a compensa eventuale
le nerealizări ale productivi
tății munoii, iar în ziua de 24 
mai, de exemplu, au fost pla
sați în abataje un număr de 163 
muncitori. Și totuși planul nu 
se realizează, ca urmare a u- 
nor productivități de ansamblu 
scăzute.

Din discuția purtată cu Mir
cea Coroban, inginerul șef al 
exploatării, a rezultat, ca sur
să comună a dificultăților sur
venite în luna mai în realiza
rea producției, cît și ca ele
ment de diferențieri între sec
toare, starea de indisciplină 
care s-a manifestat în această 
perioadă. Or, din acest punct 
de vedere, sectorul V se mai 
prezintă încă deficitar:, sînt 
multe cazuri în care sarcinile 
nu ■ sînt preluate cu deplină 
responsabilitate de către toți 
salariații, se înregistrează încă 
multe absențe, (numai în ziua 
de 25 mai, zi de plată a chen
zinei I. în schimburile III și 
IV plasarea în abataje a scăzut 
cu 21 de posturi sub nivelul 
obișnuit), personalul mediu teh
nic de supraveghere și control 
își aduce un aport insuficient 
la coordonarea efectivelor din 
subordine, în mobilizarea aces
tora la realizarea sarcinilor de 
p) an.

Situația de mai sus apare ca 
nejustificată în condițiile în ca
re. în cadrul unității există 
sectoare unde s-a reușit să se

(Urmare din pag 1)

mai concret și, în consecință, 
mai eficient la rezolvarea sar
cinilor consiliului popular pri
vind aprovizionarea, gospodă
rirea, educarea cetățenilor. 
Vorbitorul sublinia printre al
tele, necesitatea de a reparti
za proporțional sarcinile pe 
membrii comitetului executiv, 
pe deputați și, în spiritul mun
cii colective și al răspunde
rii concrete, problemele să 
se rezolve la timp și bine. 
Deși au trecut cîteva luni de 
la modificarea componenței 
comitetelor executive ale con
siliilor populare, unii mem
bri ai acestora încă nu-și cu
nosc temeinic atribuțiile și 
continuă să lucreze după sti
lul și metodele vechi. Ce fac 
cei 81 de deputați din Lupeni 
în direcția educării cetățeni
lor ? — se întreba vorbitorul. 
Foarte puțin ! Această sarci
nă este lăsată în mod nejust 
numai în seama întreprinde
rilor, instit”țiilor, sindicatelor. 
Or, populația, inclusiv salaria
ții se află în majoritatea 
timpului în cartier. Organiza
țiile de partid din cartiere, co
misiile de femei, dar mai 
ales deputății trebuie să aibă 
sarcini concrete privind edu
carea cetățenilor, mobilizarea 
lor la realizarea amenajărilor 
edilitare necesare aici — spa
ții verzi, locuri de joacă pen
tru copii, baze sportive simple

Garanții... negarantate
televizoarele aflate în garan
ție.

La unitatea despre care es
te vorba, rafturile erau ticsi
te cu televizoare. Toate aveau 
stagiul vechi acolo. Desigur, 

Prin unitățile 
de reparații T.V.

nu erau toate în garanție, 
dar majoritatea — da... Ce 
așteaptă ele acolo? Tovară
șul Francisc Nemeth, șeful 
unității, ne-a explicat:

— Nu avem piese de 
schimb.

— De pildă?
— Ne lipsesc de multă vre

me tranzistorii, rezistențele 
de voltaj, transformatoare, li
nii de ieșire.

— Și totuși cum rezolvați
problema?

— Nicicum. Așteptăm — 
reparăm inii' aparatele în 
garanție, apoi celelalte. Avem 
unele televizoare de la înce
putul anului. Unii clienți se 
mai supără...

Bineînțeles, doar un aseme
nea obiect nu-1 cumperi în 
fiecare zi. și nici pentru o 
săptămînă. Oricine, dacă a 
investit trei, patru mii în ce
va, fie și televizor,, pretinde 
să-l și folosească.

Majoritatea cetățenilor ca
re au necazuri de acest soi, 
sînt înțelegători. Adică pri
cep faptul că trebuie să aș- 

impună o disciplină bună a 
muncii, o angajare profesiona
lă conștientă și deplină a tu
turor salariaților în efortul co
lectiv de realizare a sarcini
lor.

Secretarul comitetului de 
partid din cadrul E.M. Petrila, 
tovarășul, loan Cherecheș, re
comanda în această privință 
colectivele sectoarelor III și IV, 
care, nu întîmplător, se pre
zintă la' sfîrșitui primelor cinci 
luni ale anului cu realizările 
cele mai valoroase, materiali
zate într-un plus de 7 560 tone 
de cărbune extras.

— Nu avem secrete deose
bite, ne declară ing. Marin 
Răduț, șeful sectorului IV. 
Consider că ritmicitatea în rea
lizarea planului se datorează 
în primul rînd repartizării e- 
xacte și a prelucrării detailate 
a sarcinilor cu fiecare salariat, 
precum și a urmăririi cu con
secvență a modului de înde
plinire a acestora. In aceste 
condiții, nu am avut greutăți 
deosebite nici Ia „partea mi
nieră", unde brigăzile conduse 
de Eugen Voicu. Constantin 
Alexe și alții și-au îndeplinit 
exemplar sarcinile de plan, și 
nici în ceea ce privește func
ționarea utilajelor.

Așadar, aspecte aparent 
contradictorii: cu o dotare teh
nică similară în condiții de ză- 
cămînt asemănătoare, dis.pu- 
nînd de efective peste nivele
le planificate, subunitățile de 
producție ale unei întreprin
deri, caracterizată de altfel 
printr-o bună organizare, ma
nifestă constantă în... sen
suri diferite în realizarea sar
cinilor de plan. Se înregistrea
ză .nivele diferite de realizare 
a planului. însă nu întîmplă
tor, ci într-o proporționalitate 
evidentă cu nivelul de disci
plină ce caracterizează fieca
re colectiv în parte.

Reduse la problema necesi
tății îmbunătățirii stării disci
plinare prin generalizarea e- 
xemplelor pozitive existente 
chiar în cadrul exploatării, de
calajele care s-au manifestat 
în cursul lunii mai între gra
dul de realizare a planului de 
producție în cadrul diferitelor 
sectoare, apar ca o deficiență 
ce poate fi eliminată urgent. 
Prin creșterea exigenței în fa
ta actelor de indisciplină, prin 
crearea tmei puternice opinii 
de masă îndreptată spre su
primarea acestora, se vor crea 
premise pentru ca toate colec
tivele de muncă să-și aducă 
o contribuție maximă la reali
zarea sarcinilor de plan actua
le și de perspectivă ce stau în 
fața întreprinderii.

etc. într-un cuvînt
să răspundă de rea
lizarea și păstrarea acesto
ra. Nu mai pot fi acceptați de
putați care există numai cu 
numele, nu sînt nici măcar 
cunoscuți în circumscripție, 
în cartier, de cetățeni. Aici, 
în mijlocul cetățenilor e locul 
activității deputatului, locul 
de afirmare a capacității lui 

Stil și metode de muncă eficiente, capacitate de adaptare 
operativă la cerințe, in activitatea consiliului popular tupeni
organizatorice și politice. In 
comisiile permanente să fie 
luate în studiu, în scopul sta
bilirii măsurilor necesare la 
modul cel mai concret, mai 
multe probleme specifice lo
calității, între care, de o aten
ție deosebită trebuie să se bucu
re cele. ale muncii . de în
drumare a maselor de cetățeni 
pentru respectarea normelor 
de conviețuire, pentru îngri
jirea elmentelor componente 
ale mediului de viață din car
tier — locuință, spațiu verde, 
loc de joacă pentru copii, cu 
dotațiile aferente — baze spor- 

tepte 60 de zile. Dar, pe bu
nă dreptate nu înțeleg, și nici 
nu-i necesar să înțeleagă, de 
ce după acest termen, și așa 
foarte lung, să mai aștepte? 
Aici, ’ conducerea cooperați-

■ vei ce are de spus?
— In cel mult cinci zile — 

ne-a spus tovarășul vicepre
ședinte al cooperativei „De
servirea11 Lupeni, Gheor- 
ghe Ciobanu, eliberăm ne
gația și cetățeanul (S. Diaco- 
nu — N.N.) primește un apa
rat nou.

— Bine, dar au trecut 15 
zile și omul tot mai umblă 
pe drumuri.

— Păi trebuie să vină 
întîi de la Deva.

— Și dacă Deva uită, cît' 
trebuie să mai aștepte un 
client propriul său aparat ?

— Nu uită, pentru că noi 
le amintim. Cu un telefon 
se rezolvă totul și în 2-3 
zile după ce s-a sfîrșit pe- 
rioda garanției, se aranjează 
totul.

Un lucru e cert' . Cele 15 
zile trecute peste celelalte 
60, însumează și măsoară ne
glijența cooperativei. Și așa 
„Deservirea11 face și deser- 
vicii populației, iar garan
țiile aparatelor sînt mai 
mult... negarantate. Negli

Startul unor 
noi realizări 
gospodărești
Este vorba în primul rînd 

de drumul de costișă 
spre bătrînul cartier „Ște
fan11 din Lupeni. Mul
te necazuri a produs lo
cuitorilor cartierului acest 
drum. Iarna, de cum înce
peau înghețurile, drumul se 
transforma într-un derdeluș, 
spre bucuria copiilor, și în
tr-un calvar pentru ceilalți 
locuitori ai cartierului. Ce 
e drept, în ultimii ani, s-a 
mai făcut cite pentru
întreținerea drumului res
pectiv. In această primăva
ră însă s-a pornit o acțiune 
de amploare pentru moder
nizarea lui în întreg'me. In 
acest scop, spunea tovară
șul Friedrich Daradics, vi
cepreședinte al Consiliului 
popular al orașului Lupeni, 
s-au alocat 200 000 lei Lu
crarea cuprinde lărgirea dru
mului și pietruirea lui, pre
cum și amenajarea șanțuri
lor de scurgere a apei.

început din strada Pompi
erilor, în prezent drumul e 
modernizat pînă în inima 
cartierului, mai precis pînă 
în strada a IlI-a, cum o cu
nosc localnicii. Tot pentru 
locuitorii bătrînului cartier 
„Ștefan11 s-a prevăzut insta
larea a 5 puncte gospodă
rești pentru depunerea res
turilor menajare, iar din ma
terialele rezultate din demo
lările de la Grafit 
șe prevede repararea gardu
rilor de-a lungul străzii prin
cipale. La realizarea acestei 
ultime lucrări sînt chemați

însemnate sporuri de cărbune
(Urmare din pag. 1)

plus de producție de 
1 600 tone. Un alt 
sector — sectorul I 
— printr-o organizare 
judicioasă a muncii 
și valorificarea cu e- 
ficiență a rezervelor 
interne de către bri
găzile conduse de A- 
UREL CRISTEA, PE
TRU ROMAN. ILIE 
NICOLAE și VASILE

tive, pomi plantați —, o în
semnată parte din acestea 
realizate chiar de cetățeni mo
bilizați de deputați. In Lupeni 
s-a făcut un lucru bun. S-au 
fixat la intrările în străzile ce 
alcătuiesc cartierele noi tăbli
țe în formă de săgeată cu 
denumirile respective, frumoa
se de altfel. Dar ț>e Xleea Li
liacului, spre exemplu, hu

există liliac, la fel pe cea a 
plopilor, a castanilor, a lale
lelor nu există nici măcar un 
plop, un castan, o lalea. Se 
spune că minerii nu ocrotesc 
florile, că nu-i interesează în 
general spațiile verzi, dotați
ile gospodărești, că nu le păs
trează. Nimic mai neadevărat 
ca această „apreciere11 in
sinuantă. Să sădim lalele 
pe Aleea Lalelelor și pe alte 
alei, să le îngrijim, să inden- 
tificăm și să facem răspunză
tori pe cei ce într-adevăr de 
teriorează spațiile verzi și 
vom vedea că aceștia nu sînt

jența și dezinteresul sînt și 
mai acute în condițiile în ca
re cei de la cooperativă au 
datoria și obligația de a ac- 
țioana prompt. Au la imlc- 
mînă totul, telefon... hîrtie. 
Ba mai mult, săptămînal de
legații cooperativei sînt la 
Deva și pot aduce personal 
înștiințările. Ceea ce le mai 
lipsește — în afara pieselor 
de schimb — este bunăvo
ința. Căci de cele mai multe 
ori se complac în situația de 
ași ascunde propriile lipsuri 
sub inexistența pieselor de 
schimb și preferă să poarte 
pe drumuri cetățenii, să ri
dice tonul cînd aceștia le cer 
pe bună dreptate să-și facă 
datoria.

★
Problema garanțiilor... ne

garantate, e pe cale de a de
veni generală. Sesizările sosi
te la redacție ne aduc la 
cunoștiință cazuri asemănă
toare celor de la Lupeni, 
Vulcan, și Petroșani. Nu nu
mai televizoarele sînt în ca
uză ci și aspiratoarele de 
praf, bicicletele „Pegas11 etc.

Conducerile cooperativelor 
trebuie ca în cele 60 de zile 
de garanție să facă totul pen
tru procurarea pieselor de 
schimb, fie că „bombardea
ză11 cu insistențe ^U.J.C.M. 
Deva, sau fabricile. Dacă to
tuși trece termenul legal de 
garanție, atunci cît’ mai ope
rativ (fără a lăsa să treacă 
zece, douăzeci sau chiar mai 
multe zile) să se înlocuiască 
obiectele, astfel încît să nu 
se mai dea curs nemulțumiri
lor populației.

I. FIERARU

să dea o mînă de ajutor și 
cetățenii, fiecare în dreptul 
locuinței lui.

Margareta MICA, 
casnică

Lumină ?' 
De la stele I

Strada Minei din orașul Pe
trila cunoaște o intensă circu
lație pietonală, — ne scrie co
respondentul Emilian Doboș. 
Pe aici, zilnic, mii de mineri 
și preparatori merg și vin de 
Ia lucru. Spre surprinderea 
tuturor însă este faptul că 
tocmai această stradă e lăsată 
în beznă. Lămpile electrice 
np ard de mult timp și nimeni 
nu vine să le înlocuiască. ’ A- 
ceeași situație dăinuie și- în 
strada Prundului unde becu
rile nu 'mai ard de luni de 
zile. Oare tovarășii de la sec
torul Petrila al Centrului de 
distribuire a energiei electrice 
Petroșani au uitat de obliga
ția ce o au de' a asigura un 
bun iluminat public ?

Comitetul micilor 
locatari delaA-2

Constituirea comitetului 
micilor locatari ai blocului 

; A 2 din Lupeni s-a făcut cu 
scopul de a mobiliza pe toți 
copiii la acțiunile de înfru
musețare a spațiului din ju
rul blocurilor, la păstrarea 
zonelor verzi și a curățeniei. 
— ne scrie minerul Ion 
Mondoca.

In cadrul primei adunări, 
micii locatari și-au ales un 
comitet format din 13 pio
nieri și școlari. Președinte a

CAILA, au raportat 
un plus de producție 
de peste 900 tone căr
bune. Colectivul sec
torului II și-a îndrep
tat atenția asupra pu
nerii în exploatare, 
înainte de termen, a 
noilor capacități de 
producție. Prin des
chiderea celui de al 
doilea panou în stra
tul 15, brigada lui 
VASILE MEREUȚĂ

din cadrul acestui 
sector, a contribuit 
la plusul de produc
ție, pe această lună, 
cu 300 de tone. In 
sfîrșit, sectorul II ra
portează, de aseme
nea un plus de 224 
tone de cărbune, rod 
al muncii pline de 
dăruire a minerilor 
din brigăzile conduse 
de VICTOR ANDRI- 
TOIU, NICOLAE BO-

minerii — spunea tovarășul 
Gheorghe Feicr. Și pentru a- 
ceasta este însă necesar să 
avem peste tot membri ai co
mitetelor de cetățeni, depu
tați activi, să se simtă, și sim
țim de fapt, prezența comu
niștilor, a uteciștilor, pionie
rilor, comisiilor de femei în 
cartier.

In cadrul ședinței un aspect

important al stilului de muncă 
al Consiliului popular al ora
șului Vulcan a fost prezentat 
de vicepreședintele acestuia, 
tovarășul Vasile Beteringhe. 
Aici s-a inițiat și se întreține 
un dialog viu între comitetul 
executiv și cetățeni, președinți 
ai comitetelor de blocuri, res
ponsabili de scări etc. Aceștia 
au venit cu o seamă de proble-, 
me, îndeosebi gospodărești și 
de educație și propuneri con
crete pentru soluționarea lor 
Ele au fost notate, la multe 
s-au definitivat posibilitățile

Steagul roșu
I

La joacă.

fost ales Vasile Popescu, Eu
genia Gui, secretar, Marcel 
Temelescu și Arghir Elena 
ca responsabili cu activită
țile voluntar-patriotice și 
sportive.

Minicomitetul de bloc și-a 
întocmit un program de ac
tivități care cuprinde, prin
tre altele, îngrijirea și păs
trarea zonelor verzi din su
rul blocului, întreținerea te
renului de joacă.

Au fost organizate _ deja 
primele acțiuni. Copiii au 
adus din pădure 10 puieți de 
trandafiri sălbatici și 5 de 
mesteacăn care au fost plan
tați.

Instalație 
pentru lipirea 

plăcuțelor dure 
la capetele 

detașabile ale 
sfredelelor de mină

Un grup de ingineri de la 
U. M. M. U. M. Baia Mare 
a construit o instalație cu a- 
jutorul căreia lipirea plăcu
țelor dure Ia capetele deta
șabile ale sfredelelor de mi
nă se efectuează în flux con
tinuu prin curenți de înaltă 
frecvență. Intrarea în func
țiune a acestei instalații în
lătură neajunsurile semna
late în privința calității sfre
delelor armate și aduce eco
nomii anuale de peste o ju
mătate de milion Iei.

KOR și PETRU CO- 
DREA.

Comuniștii de la 
mina Aninoasa, toți 
salariații minei sînt 
hotărîti să-și spo
rească, și în continu
are, realizările pen
tru ca în cinstea zi
lei de 23 August să 
obțină noi succese, 
pe măsura frumoase
lor tradiții de muncă 
ale minerilor.

de rezolvare și cu sprijinul 
deputaților, al cetățenilor vor 
fi informați, asupra modului 
de finalizare. Multe din pro
blemele gospodărești ori de 
altă natură au fost, sînt, ori 
vor fi rezolvate cu concursul 
nemijlocit al cetățenilor.

Dintre alte probleme ce se 
înscriu la ordinea zilei pen
tru orașul Lupeni a căror e

vidențiere a fost prilejuită de 
ședința comună a celor două 
comitete executive mai amin
tim : necesitatea de a se im
prima mai multă inițiativă și 
mai multă exigență și răspun
dere în activitatea sectoarelor 
E.G.L., E.G.C. și a asociației 
de locatari pentru întreținerea 
fondului de locuințe și a dota- 
țiilor din cartiere, pentru asi
gurarea salubrizării orașului 
(tovarășii dr. Nicolae Aldica 
și Stelian Popescu, vicepreșe
dinte al consiliului popular 
județean, prezent la ședință,

Constantin Daicoviciu
Din partea Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, a Consiliului de Stat 
și a Cosiliului de Miniștri 

ale Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia anunță cu profundă du
rere încetarea din viață a aca
demicianului Constantin Dai
coviciu, membru al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Sociale 
șl Politice.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL 

REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA

Problematică și realizare 
artistică in filmul de amatori

(Urmare din pag. 1) 

cineamatorii înzestrați cu reale 
calități.

Juriul festivalului - OLGA 
ZISU, regizor la studioul „Al. 
Sahia", CONSTANTIN CRĂ
CIUN, din partea C.C. al 
U.G.S.R., LUCIA BOGDAN, 
critic de artă, AMOS STOICA, 
activist al Consiliului județean 
Hunedoara al sindicatelor, 
BORIS ȘOSEANU, activist al 
Centrului județean pentru în
drumarea mișcării artistice de 
amatori, TIBERIU KOVACS, 
lector la Direcția Generală a 
Presei si Tipăriturilor, prof. 
CORNEL PLATON, președin
te al comitetului orășe
nesc Lupeni de cultură și edu
cație socialistă - a apreciat 
filmele după criteriile valorii 
artistice și al expresivității ci
nematografice. Au fost atribu
ite următoarele premii : PRE
MIUL I - filmului „Drumul" re
alizat de Ludovic Dama și 
Gheorghe Doran de la cineclu- 
bul casei de cultură din ora

PROIECTUL DE DIPLOMĂ
(Urmare din pag. 1)

ză influența factorilor de ex
ploatare asupra variației con
ținutului de metan șl, res
pectiv, proiectarea degazării 
locale a stratelor de cărbune 
în condițiile minelor din Va
lea Jiului cu ajutorul instala
țiilor de drenare staționare 
indigene, probleme de mare 
însemnătate pentru creșterea 
gradului de siguranță a lucru
lui în subteran; Tran Xuan 
Ha analizează proiectarea 
metodelor de pregătire și ex
ploatare adecvată condițiilor 
geologice din cîmpul minier 
Uricani, blocul III, stratele 
17 — 18, problemă care preo
cupă și specialiștii din cadrul 
exploatării, iar Lucia Manițiu 
abordează domeniul depoluă
rii, studiind epurarea apelor 
de mină cu recuperarea ele
mentelor utile prin flotația 
ionilor sau a precipitatelor.

— Cum m-am decis asupra 
temei ? — ni se destăinuie 
Tran Xuan Ha din R.D. Viet
nam. Prin descuțiile purtate 
cu cadrele didactice și ca ur
mare a unei similtudini a con
dițiilor de zăcămînt cu cele 
din țara mea. Condițiile geo
logico-miniere deosebite au 
necesitat o vastă documentare 
și studierea unui număr mare de 
variante, însă sper că soluția 
propusă va fi apreciată ca 
bună și că experiența dobîn- 
dită mă va ajuta în activita
tea pe: care o voi începe în 
curînd.

loan Petrișor a determinat 
elementele geodezotopogra- 
fice de precizie în scopul rea
lizării unei străpungeri în ca
drul E.M. Leșul Ursului. Pro
blema este de practică curentă, 
prezentînd, însă, particularita
tea efectuării unor măsurători 
în teren accidentat, în care scop 
s-a utilizat distometrul WILD.

au arătat că în Lupeni gunoiul 
nu este evacuat uneori cu săp- 
tămînile. Asemenea situații 
fac oare parte din stilul și 
metodele de muncă ale sectoa
relor de la Lupeni ce pres
tează aceste servicii ?), pentru 
impulsionarea puternică a rit
mului activității de realizare 
a investițiilor la F.F.A. „Vis- 
coza“, preparația cărbunelui, 
pe șantierul construcțiilor de 
locuințe din Lupeni, pen
tru realizarea la școli și alte 
unități a unor lucrări de repa
rații și modernizare de cali
tate. Toate aceste probleme, 
amplu dezbătute în ședință, 
soluțiile recomandate pentru 
rezolvarea lor, constituie di
recții, jaloane orientative pen
tru Consiliul popular al ora
șului Lupeni, obiective impor
tante ale activității sale a că
ror înfăptuire, sub îndruma
rea permanentă a comitetului 
orășenesc de partid și cu spri
jinul comisiilor permanente, 
deputaților, cetățenilor și al 
întreprinderilor din localitate 
reclamă eforturi susținute. 
Căci, așa cum se sublinia în 
cadrul dezbaterilor, criteriul 
de apreciere a eficienței sti
lului și metodelor de muncă, 
a capacității de adaptare o- 
perativă la cerințe, este reali
zarea sarcinilor decurgînd 
din documentele de partid și 
de stat pentru orașul Lupeni.

Eminent om de știință și pe
dagog, academicianul Constan
tin Daicoviciu, prin multilate
rala sa activitate, desfășurată 
de-a lungul a peste cinci de
cenii, a servit cu devotament 
șt pasiune știința și cultura ro
mânească, dezvoltarea învăță- 
mîntului, și-a pus întreaga sa 
capacitate de muncă, energia 
șt cunoștințele în slujba cauzei 
propășirii patriei, a triumfului 
socialismului în România.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL

REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA

șul Sinnicolaul Mare ; premiul 
special al juriului - filmului 
„Identitate", coproducție a 
cinecluburilor C.F.R. și „Gau. 
deamus" din Timișoara ; PRE
MIUL II - filmului „Diagrama" 
al cineclubului „Hobbyfilm" 
din Petroșani ; PREMIUL III, 
premiul special al publicului și 
premiul oferit de cineclubul 
„Videofilm" din Vulcan a fost 
oferit filmului „Eram copil" re
alizat de Petru Resiga, Oscar 
Simonis și losif (acab de la 
cineclubul „Amafilm" din Lu
peni ; premiul special al co
mitetului orășenesc U.T.C. Lu
peni a fost atribuit filmului 
„Trlndavul" al cineclubului 
„Metalurgistul" Reșița ; pre
miul special atribuit de cine
clubul „Amafilm" Lupeni a 
fost oferit filmului „Cuiul" — 
cineclubul „Siderurgistul" Re
șița. Ziarul nostru a oferit o 
mențiune specială pentru inci
sivitatea critică și forța sati
rică filmului „Miraculoasa li
monada" realizat de cinechi- 
bul din Sinnicolaul Mare.

Q atmosferă asenjănătpafe 
de preocupări febrile domneș
te și în cadrul facultății de e- 
leptpjțmecanică minieră. „Cer
cetarea pericolului de explo
zie a gazelor și substanțelor 
pulverulente datorită sarcini
lor electrostatice". (Ioan Bar- 
hoată), „Sistem automat logic 
de comandă a trasportoarelor 
pentru exploatările miniere 
din Valea Jiului" (Maria Pop); 
„Proiectarea unui dispozitiv 
de avans mecanic pentru per
foratoare grele" (Alexandru 
Preda), sînt doar cîteva teme 
care anticipează o activita
te de viitor orientată spre 
creșterea gradului de mecani
zare, în condiții de deplină 
siguranță, spre folosirea po
tențialului de concepție și a * I

I -
I Intr-o noapte... albă |

Mica publicitate
PIERDUT certificat de absolvire a 7 clase elementare, 

eliberat de Școala generală Giocești — Mindra — jud. Ar
geș pe numele Silveanu Petrn. II deda* nul.

VIND casă, donă dormitoare, bucătărie, cămară, an
treu — Lonea, str. Gîmpului, nr. T.

VINO cărucior, pat copil, str. Barițiu nr. 14 Petroșani.
PREDAU contract apartament contort 1 etaj 2, gaze zona 

Gării Tg. Jiu. Adresaț.i-vă sir. Al. T. Cuza, bloc D scara A 
ap. 8. etaj fi — Tg. Jiu.

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului

Un răspuns 
pe... jumătate

Referitor la articolul apărut 
în „Steagul roșu11 cu titlul 
„Orașul Petrila, mai bine gos
podărit". consiliul popular al 
orașului, după ce precizează 
că cetățenii care doresc să fo
losească grădinile proprietate 
de stat, pot face acest lucru 
contra cost, cu obligația ca s- 
linierea și buna întreținere a 
gardurilor de împrejmuire să 
o facă pe cont propriu, ne 
informează eg unitatea E.G.L. 
a interpretat greșit indicația 
Comitetului executiv al Con
siliului popular Petrila în acest 
sens. In loc să anunțe cetățe
nii pentru a-și repara într-un 
anumit termen gardurile de 
împrejmuire a grădinilor și 
numai după expirarea terme
nului respectiv să treacă la 
desființarea acestora, unitatea 
E.G.L. a trecut la demolarea 
unor garduri, lipsind astfel pe 
posesorii grădinilor respective 
de posibilitatea de a le folosi 
și creînd astfel inoportun alte 
probleme gospodărești, deoa
rece terenurile neîmprejmuite 
trebuie amenajate. Am dispus 
ca sectorul E.G.L. să pună la 
dispoziția locatarilor, cărora 
li s-au demolat gardurile, ma- 
teriialul care s-a recuperai, ast
fel încît acesta, împreună cu 
materialele ce se vor mat 
procura de către cetățeni' în 
cauză, să fie folosit la îm
prejmuirea grădinilor cu qar- 
duri corespunzătoare, aliniate.

In articolul menționat era 
însă vorba șl de alte aspecte 
gospodărești deficitare la da
ta publicării lui ca. neamena- 
jarea spațiului din partea es
tică a blocurilor nr. 1 și D, 
H-6 și 1-5 din cartierul ..7 
Noiembrie", a acelora din 
preajma blocurilor nr. 16. I0, 
11, 43 șî altele din cartierul 
„8 Martie11, despre „vandalul" 
care a curmat viața... castanu
lui de pe str. Republicii nr. 73. 
Gu privire la aceste aspecte 
negative nu se spune nimic în 
răspuns.

resurselor proprii pentru, rea
lizarea unor noi uțilaje și dis
pozitive. -----

Primele concluzii -oare se 
desprind în urma abordă
rii într-o concepție nouă a 
proiectelor de diplomă sînt 
îmbucurătoare ; includerea ab
solvenților în colective de 
cercetare, alături de cadre di
dactice sau cercetători, a fost 
salutară sub aspectul orientă
rii de ansamblu a cercetării 
și a posibilităților de interpre
tare a datelor experimentare. 
Tratarea temelor relevă un 
grad de maturizare profesio
nală sporit și o orientare spre 
finalizări concrete, cu aplica
bilitate practică, în condiții 
de eficiență economică spori
tă.

prinde ușor.
Din interior curg ultimen 

picături de apă
— Măi, măi, ee te-a> mai • 

umezit, aonstatâ îngrijorat e I 
lectricianul

— Tăticule, scoatem și se i 
micupla ?

— Nu. mă, dăm afară ro 
torul, cu totul!

— Atunci să-l scoatem.
— Ai adus căruciorul? Să I 

ducem piesele la atelier
— încă nu.
— Hai băiete, trebuie să I 

vedem pe cele de schimb in | 
ce stare sînt.

...E ora 6,30. Timpul a tre- I 
cut repede. Obosiți, GHEOR- , 
GHE STANIȘEL și tiu! său. j 
TRAIAN, privesc mulțumiți ' 
motoarele ce așteaptă să I 
fie montate in locul celor. I 
scoase din funcție |

...începe forfota obișnuita 6 | 
anei noi zile în uzină.

— Gata Traiane, strînge tot. | 
Mă duc la birou. Nu stau ’ 
mult

Pornește încet. Pe chipul | 
său, altfel energic, se citesc • 
semnele necruțătoare ale o- | 
boselii. Pe drum întîlnește 
un coleg mai tînăr.

— Bună dimineața I Iar ai • 
tăcut o noapte albă nea Ghi- 1 
tă. !

— Bună!,.. Iar...
— Eu unul veneam dar.. | 

mai încet.
— Bravo 'mă. mai încet, | 

hai ? Poate așteptai să pătrun- . 
dă apa în toată sala mașini- I 
lor.

— Ei lasă și d-ta, am zis | 
așa...

— Să nu zici, să nu zici | 
asta nici măcar în glumă.



4 Steagul roșu
în prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu a avut loc 
solemnitatea decorării 
ministrului a facerilor 
externe al României

(Urmare din pag. 1)

A luat apoi cuvîntul minis
trul afacerilor externe, care, 
adresîndu-se secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat, a spus : „Vă mulțumesc 
din adîncul ființei, al conști
inței mele pentru că astăzi mă 
aflu aici, în fața dumneavoas
tră. Prin dumneavoastră mul-
țumesc partidului, Partidului 
Comunist Român, pentru că el 
m-a adus pînă aici. In anii 
aceia din tinerețe, cînd am 
cunoscut partidul, am învățat, 
de atunci, tot timpul, 
iubesc
m-am 
besc

.m-am 
iubesc clasa muncitoare, 
înțeleg perfect rolul ei revo
luționar și s-o urmez. M-am

poporul 
născut, 

pămîntul 
născut. M-a

să-mi 
care 

iu- 
care

din
să-mi
din 
învățat să 

să-i

străduit să fac acest lucru; 
Uneori am reușit, alte ori nu, 
dar niciodată nu s-a stins, nu 
se va stinge credința in clasa 
muncitoare, credința în parti
dul meu, credința în conducă
torii lui.

Partidul ■ nostru are -astăzi 
o politică externă cum nu a 
avut niciodată poporul acesta, 
țara aceasta a noastră. O fa
ceți dumneavoastră. Noi cei 
care lucrăm în Ministerul de 
Externe trebuie s-o aplicăm 
cu aceeași grijă, cu aceeași 
conștiinciozitate pentru ca ea 
într-adevăr să aducă poporu
lui român, clasei muncitoare 
din România, partidului nos
tru acea strălucire pe care o 
merită".

După solemnitate, tovarășul , 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți
conducători de partid și de 
stat, s-au întreținut cordial
cu sărbătoritul.

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială 

in Republica San Marino a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, Nicolae Ceaușescu
La invitația Excelențelor 

lor, Căpitanii Regenți ai Re
publicii San Marino, Frances
co Maria Francini și Primo 
Rugii, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
a făcut, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială în Republica San Ma
rino în perioada 25—26 mai 
1973.

Inalțiilor oaspeți li s-a rezer
vat o primire călduroasă — 
expresie a relațiilor de priete
nie și colaborare existente în
tre cele două țări.

Jn cursul vizitei, președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut convorbiri 
cu Căpitanii Regenți ai Repu
blicii, Francesco Maria Fran
cini și Primo Bugli.

Din partea română, la convor
biri au participat : Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini grele, consilieri și experți.

Din partea sanmarineză au 
participat : Gianluigi Berti, se
cretar de stat pentru afacerile 
externe, Giuseppe Lonfernini, 
secretar de stat pentru afaceri
le interne și programare, Remy 
Giacomini, secretar de stat 
pentru finanțe, bilanț, comerț 
și artizanat, Francesco Vali, 
ministrul industriei și agricul
turii, consilieri și experți.

A fost prezent Pompiliu Ce- 
lan, consulul Republicii Socia
liste Romania în Republica 
San Marino.

In cadrul convorbirilor, ca
re s-au desfășurat într-o atmos
feră de cordialitate și înțe
legere reciprocă, a fost exami
nat stadiul relațiilor dintre Ro
mânia și San Marino și a avut 
loc un schimb de păreri asu
pra principalelor probleme in
ternaționale de interes reci
proc. Părțile au evidențiat as
pirațiile lor comune pentru 
pace șl destindere internațio
nală, precum și dorința comu
nă de a consolida în viitor le
găturile de prietenie dintre Ro
mânia și San Marino, de a în
tări contribuția celor două țări 
la cauza păcii și securității in

ternaționale și la dezvoltarea 
cooperării intre toate statele.

Cele două părți au apreciat 
pozitiv stabilirea raporturilor 
oficiale diitfre ele, la nivel de 
reprezentanțe consulare, in a- 
nul 1968. Constatînd cu satis
facție evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre Republica Socia
listă Romania și Republica San 
Marino, ambele părți au expri
mat dorința de a găsi căile 
și formele cele mai potrivite 
pentru dezvoltarea acestora în 
viitor, îndeosebi in domeniile 
cultural artistic, turistic și 
sportiv.

In dorința de a da o bază 
trainică și de perspectivă ra
porturilor bilaterale româno- 
sanmarineze, cele două părți 
au convenit să analizeze posi
bilitatea încheierii, într-un vi
itor apropiat, a unui aranja
ment de colaborare în domeni
ile cultural-artistic, turistic și 
sportiv.

In cadrul convorbirilor, cele 
două părți au expus direcțiile 
principale ale politicii externe 
a țărilor lor și au procedat la 
un larg schimb de păreri asu
pra principalelor probleme in
ternaționale actuale, în special 
cele privind securitatea șt co
operarea în Europa, constatînd 

cu satisfacție existența a nu
meroase puncte de convergen
ță.

Din partea sanmarineză s-a 
exprimat respectul și aprecie
rea față de activitatea interna
țională a Republicii Socialiste 
România, consacrată păcii, se
curității și cooperării interna
ționale.

Din partea română s-a ex
primat respectul și aprecierea 
pentru politica de neutralita
te de îndelungată tradiție, du
să de Republica San Marino.

Apreciind pozitiv rezultatele 
înregistrate Ia reuniunea mul
tilaterală pregătitoare de la 

Helsinki, cele două părți s-au 
pronunțat pentru convocarea, 
în perioada imediată următoa
re, cit mai repede posibil, a 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, realt- 
zîndu-se astfel un pas impor
tant pe calea statornicirii unui

climat de destindere, încrede
re și colaborare pașnică intre 
statele continentului.

Părțile au subliniat, de ase
menea, importanța pe care ar 
avea-o adoptarea.de către sta
tele participante la conferin
ță a unui document care să 
consfințească normele și prin
cipiile dreptului internațional 
ce trebuie să guverneze rela
țiile dintre toate statele conti
nentului, precum și luarea u- 
nor angajamente solemne de 
respectare a acestora.

Ele au fost de acord că pri
ma conferință trebuie să ajun
gă la înțelegeri care să contri
buie la dezvoltarea largă a co
operării în Europa prin extin
derea legăturilor economice, 
comerciale, tehnico-științifice 
culturale și artistice, amplifi
carea schimbului de informații 
și a colaborării în domeniul 
protejării și îmbunătățirii me
diului înconjurător.

Cele două părți au subliniat, 
de asemenea, importanța rea
lizării de progrese in domeniul 
dezarmării generale și, în pri
mul rînd, al dezarmării 
nucleare, pentru întărirea 
securității, stabilității și încre
derii pe continentul european 
și în întreaga lume.

Subliniind necesitatea parti
cipării tuturor statelor — mici, 
mijlocii și mari — fără nici o 
deosebire și pe bază de depli
nă egalitate, Ia dezbaterea și 
soluționarea problemelor care 
confruntă întreaga omenire, 
cele două părți au exprimat 
hotărîrea lor de a acționa in 
continuare pentru accentuarea 
cursului nou, pozitiv, ce se 
conturează în viața internațio
nală. In acest context, ele s-au 
pronunțat cu fermitate pentru 
stingerea focarelor de încor
dare și conflicte care mai dăi
nuie în diferite zone ale lu
mii, pentru soluționarea pe 
cale politică a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, 
pentru destindere, pentru creș
terea rolului Organizației Na
țiunilor Unite și a altor orga
nizații internaționale, pentru 
întărirea păcii și colaborării 
intre toate națiunile.

Părțile au reafirmat. de a- 
semenea, importanța menține
rii păcii și dezvoltării cooperă
rii intre state, bazate pe liber
tate, egalitate și justiție in
ternațională, și au subliniat ne
cesitatea respectării stricte a 
principiilor dreptului interna
țional. egalitatea în drepturi a 
tuturor statelor, dreptul fiecă
rui stat la existență liberă, la 
suveranitate și indepen
dență națională, avanta
jul reciproc, obligațiile 
tuturor statelor de a nu in
terveni in afacerile interne san 
externe ale altui stat și de. a 
nu recurge la amenințarea cu 
forța sau la folosirea forței 
împotriva altui stat, precum 
și dreptul fiecărui popor de a 
decide singur asupra destinu
lui său.

Avînd in vedere importanta 
contribuție a contactelor per
sonale și a schimbului de pă
reri dintre factorii de răspun
dere ai celor două țări. la 
dezvoltarea colaborării bilate
rale, la întărirea continuă a 
încrederii, stimei și respectu
lui reciproc dintre popoarele 
român șl sanmarinez, cele do
uă părți și-au exprimat via lor 
satisfacție pentru convorbirile 
lor rodnice, prilejuite de vizi
ta oficială a președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu — prima vizită a u- 
nui șef de stat român în San 
Marino — eveniment de deose
bită semnificație în relațiile bi
laterale româno-sanmarineze 
și au reafirmat hotărîrea lor 
de a continua și in viitor a- 
semenea contacte, în interesul 
celor două popoare, al păcii și 
securității în Europa și în în
treaga lume.

Șeful statului român a adre
sat căpitanilor regenți mulțu
miri cordiale pentru primirea 
prietenească și călduroasă în 
Republica San Marino.
Președintele Consiliului de 

Stat, Nicolae Ceaușescu. a in
vitat pe Căpitanii Regenți ai 
Republicii San Marino să fa
că o vizită oficială în Republi
ca Socialistă România. Invita
ția a fost acceptată cu plăce
re. Data vizitei urmează să fie 
stabilită pe calea diplomatică.

ULTIMELE ȘTIRI r
1

Rezoluțiile adoptate de Conferința 
la nivel inalt a 0. II. 1

ADDIS ABEBA 28 (Ager
pres). — Participanțij la cea 
de-a 10-a reuniune la nivel 
înalt a Organizației Unității 
Africane au adoptat ansam
blul rezoluțiilor asupra pro
blemelor politice, redactate de 
Comitetul ministerial. De 
menționat că pentru prima 
dată în istoria O.U.A. toate 
documentele respective au 
fost examinate în prealabil și 
redactate în colaborare cu re
prezentanții mișcărilor de eli
berare de pe continent.

Elementul central al aces
tor rezoluții îl reprezintă ho
tărîrea statelor membre ale 
O.U.A. de a-și intensifica spri
jinul acordat luptei pentru ob
ținerea deplinei independențe 
politice a continentului african. 
Sînt condamnate autoritățile 
rasiste din Republica Sud-A- 
fricană pentru politica lor ra
sială, exprimîndu-se, în același 
timp, satisfacția față de inten
sificarea luptei dusă de Orga
nizația poporului din Africa 
de sud-vest (Namibia).

Rezoluția cu privire la Rho
desia condamnă regimul ilegal 
al lui Ian Smith pentru refu
zul său de a pune capăt poli
ticii de discriminare rasială. 
Documentul denunță, în ace
lași timp, țările care nu res-

(aflate sub dominație britani
că), Insulele Comore și teri
toriul Afar și Issă (sub domi
nație franceză) cer statelor 
membre ale organizației să 
sprijine „pe plan financiar, 
material, moral și diplomatic" 
mișcările pentru independență 
din regiunile respective. Drep
tul inalienabil al popoarelor 
din aceste teritorii la autode
terminare și independență tre
buie să fie respectat, arată do
cumentul.

O altă rezoluție, referitoare 
la situația din Sahara spanio
lă, recomandă organizarea sub 
egida O.N.U. a unui referen
dum care să permită popu
lațiilor autohtone să-și expri
me în mod* liber voința cu pri
vire Ia viitorul lor politic.

Participant» la Conferința 
de la Addis Abeba și-au ex
primat satisfacția față de suc
cesele dobîndite de forțele 
patriotice ce acționează în co
loniile portugheze din Africa : 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, Angola, Mo- 
zambic. Ei și-au făcut cunos
cută hotărîrea de a intensifica 
sprijinul pe care îl acordă 
mișcărilor de eliberare respec
tive, în vederea accelerării 
procesului de cîștigare a. in
dependenței lor politice. Toto-

O altă rezoluție adoptată în 
cadrul conferinței la nivel 
înalt de la Addis Abeba ex
primă sprijinul pe care . Afri
ca se angajează să-l acorde 
statelor arabe, pentru soluțio
narea situației din Orientul 
Apropiat. Rezoluția reamin
tește că O.U.A. a constituit o 
comisie alcătuită din 10 șefi 
de stat, pentru a sprijini efor
turile privind soluționarea 
problemei Orientului Apropiat 
și salvgardarea drepturilor le
gitime ale poporului palestini
an. In conformitate cu respon
sabilitățile ce decurg din prin
cipiile fundamentale ale 
O.U.A. și ale O.N.U., arată do
cumentul, vom continua, în 
scopul realizării păcii, în spi
ritul echității și eficacității, 
să susținem efectiv statele a- 
rabe pînă la eliberarea terito
riilor lor ocupate.

Participanții la reuniunea la 
nivel înalt a O.U.A. au adop
tat, totodată, declarația de 
independență economică a 
continentului care subliniază 
importanța industrializării -A- 
fricii și a instituirii controlu
lui african asupra bogățiilor 
naturale ale continentului.

(1
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Lucrările reuniunii Comitetului 
international pentru securitate 

și cooperare europeană
BRUXELLES 28 — Cores

pondentul Agerpres, N. Popes- 
cu-Bogdănești, transmite : 
Timp de trei zile, la Bruxel
les s-au desfășurat lucrările 
reuniunii Comitetului interna
țional pentru securitate și co
operare europeană — structu
ră organizatorică specifică de
finită de Adunare reprezen
tanților opiniei publice euro
pene, care s-a ținut, în capi
tala belgiană, în iunie anul 
trecut.

Intîlnirea, avînd un caracter 
de lucru, a elaborat proiectul 
de statut al Comitetului inter
național și rezoluția în pro
blema participării la Congre
sul mondial al forțelor păcii, 
care se va ține la Moscova în 
luna octombrie, anul acesta. 
De asemenea, a fost elaborată, 
în formă de proiect, Declara
ția Comitetului internațional 
pentru securitate și cooperare 
europeană — document ce 
urmează să fie remis, după 
definitivare, tuturor statelor 
participante la apropiata reu
niune pentru securitate și co
operare în Europa.

In comunicatul dat publici
tății la încheierea lucrărilor,

se arată, între altele, că, pen
tru a face ireversibilă trece
rea de la confruntări la des
tindere — proces care s-a a- 
firmat cu vigoare în ultimul 
timp, în cadrul relațiilor în
tre statele europene, datorită 
inițiativelor întreprinse atît 
pe planul acțiunilor diploma
tice, cît și în cadrul curentelor 
de opinie — sînt încă necesa
re eforturi stăruitoare pe mul
tiple planuri. Comitetul inter
național cheamă opinia publi
că din țările continentului 
european să nu-și slăbească 
atenția și vigilența combativă, 
să facă totul pentru ca la Con
ferința general-europeană pen
tru securitate și cooperare să 
se pună bazele solide ale pă
cii și securității, ale încrede
rii și cooperării în Europa.

La lucrările reuniunii de 
la Bruxelles au luat parte de
legați din România și alte 23 
de țări europene ai comitete
lor și organizațiilor naționale 
ale opiniei publice pentru 
securitate și cooperare euro
peană, militanți pe tă.rîm so
cial, oameni de cultură, repre
zentanți ai diferitelor curente 
politice.

• La Moscova a avut Ioe 
o convorbire între ministrul 
afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromîko, și 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Egipt, Moha
med Hassan el Zayyat, în pro
bleme de interes comun pri
vind situația internațională 
actuală. A fost acordată o a- 
tențic deosebită, precizează a- 
genția TASS, situației din O- 
rientul Apropiat.

• La 28 mai a. c., Ahti 
Karjalainen, ministrul aface
rilor externe al Finlandei, a 
oferit un dejun cu prilejul

pectâ sancțiunile economice 
impuse de O.N.U. împotriva 
Rhodesiei, pronunțîndu-se 
pentru acțiuni hotărîte împo
triva regimului rasist minori
tar de la Salisbury.

Două rezoluții adoptate în 
legătură cu insulele Seychelle

dată, rezoluția adoptată în le
gătură cu situația din coloni
ile portugheze 
serie de țări
N.A.T.O. pentru 
litar pe care
Portugaliei în lupta împotriva 
forțelor patriotice.

Convorbirile
cehoslovaco

BONN ’28 (Agerpres). — ’La 
Bonn ă continuat, luni, cea 
de-a doua rundă a convorbiri
lor dintre R. S. Cehoslovacă 
și R. F. Germania consacrată 
normalizării relațiilor recipro
ce. Delegațiile celor două țări 
sînt conduse de Jiri Goetz, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe al R.S.C. și res
pectiv, de Paul Frank, secre
tar de stat în M.A.E. al R.F.G. 
Potrivit unei declarații a șe
fului delegației cehoslovace,

vest-germane
convorbirile., se desfășoară în- 
tr-p atmosferă .. constructivă, 
de lucru. Pe baza rezultatelor 
obținute în timpul convorbiri
lor de săptămîna trecută, cdle 
două delegații vor continua 
discutarea acelor probleme a- 
supra cărora nu există încă o 
concordanță de păreri; Noua 
rundă de convorbiri se va 
încheia la 31 mai, după toate 
probabilitățile, informează a- 
genția CTK.

Mesajul președintelui Biroului Politic
al C.C. al Frontului Unit National

al Cambodgiei
PEKIN 28 (Agerpres).

Penn Nouth, președintele Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.), primul ministru al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei 
,'G.R.U.N.C.) a adresat lui 
Khieu Samphan, vicepremier 
și ministru al apărării națio
nale al G.R.U.N.C., comandant 
șef al Forțelor Armate de Eli
berare Națională ale poporu
lui cambodgian, un mesaj care 
salută victoriile poporului cam
bodgian în timpul operațiuni
lor din sezonul uscat.

Mesajul, care a fost dat pu
blicității de agenția khmeră 
de informații, relevă victoriile 
repurtate de patrioții cambod- 
gieni, în ciuda sprijinului a- 
cordat de S.U.A. regimului 
lui Lon Noi. Acesta, arată

mesajul, este sortit prăbușirii 
totale datorită puternicei ofen
sive desfășurate pe plan mili
tar, politic, economic și diplo
matic de poporul cambodgian 
și forțele sale armate de eli
berare națională.

Mesajul relevă, de aseme
nea, că vizita efectuată în zo
nele eliberate ale Cambodgiei 
de Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, constituie o măr
turie convingătoare a marii 
unități care raliază poporul 
cambodgian sub stindardul vic
torios al F.U.N.C.

In încheiere, mesajul afir
mă hotărîrea poporului cam
bodgian de a-și. continua lup
ta în spiritul respingerii orică
rui compromis, al independen- 

■ ței și al deciziei ferme de a 
fi stăpîn pe propriul . său 
destin, indiferent de dificul
tățile și sacrificiile care 
decurge din aceasta.

FILME
MARȚI, 29 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Moartea reqelui negru; 
Republica : 19 fete și un ma
rinar ; PETRII.A : Sfînt-a Te
reza și diavolii ; LONEA — 
Minerul: Zestrea ; VUL- 
Ulise ; EUPENI — Cultural: 
Născut liber ; LUPENI — 
Muncitoresc: Vagabondul
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luare) ;

Telecinemateca pentru 
tineret. „Strălucește 
steaua mea". Produc
ție a studiourilor 
nematografice 
tice ;

Pe-un picior de

52 de inițiative
de săptămîni (reluare);

Telejurnal ;

Curs de limbă rusă.
Lecția a 55-a (reluare);
Telex ;

ci- 
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în 52

Pubicitate;

DAMASC 28 (Agerpres). — 
Aii Zaza, ministrul sirian al 
afacerilor interne, a făcut cu
noscute rezultatele parțiale 
ale alegerilor legislative siri
ene. După cum s-a anunțat 
oficial, o nouă consultare e- 
lectorală urmează să aibă loc 
într-un sector al guvernoratu 
Iui Alep, unde rezultatele ale
gerilor au fost anulate.

Dintre cele 186 de locuri ale 
viitorului Consiliu al Poporu
lui, forul legislativ suprem al 
țării, situația a 164 a fost deja 
clarificată, In cadrul noii for 
muie parlamentare, candidații 
prezentați de Frontul Național 
Progresist (F.N.P.) au cucerit ' 
1.27 de locuri, dintre care 111 
revin Partidului Baas (parti 
dul de guvernămînt din anul 
1963), 7 Partidului Comunist.
6 Uniunii Socialiste Arabe și 
3 Socialiștilor arabi. Pe de 
altă parte, independenții —

care s-au prezentat pe lista 
F.N.P. — au obținut 33 de lo
curi, in timp ce contracandi
data prezentați de opoziție au 
dobindit 4 locuri.

Noua adunare legislativă si
riană, al cărei mandat va ex
pira după patru ani, se va re
uni într-o primă ședință de 
lucru la începutul lunii iunie, 
in vederea desemnării pre
ședintelui Consiliului Poporu
lui. Conform prevederilor con
stituționale, în urma acestei 
reuniuni guvernul, condus de 
premierul Mahmoud Al-Ayou- 
bi, își va prezenta demisia 
șefului statului, care va numi 
un nou prim-ministru.

După cum se știe, fostul 
parlament a fost constituit la 
20 februarie 1970, iar manda
tul său a expirat în cursul a- 
cestui an, la 22 februarie. In 
această perioadă, el a elaborat 
Constituția permanentă a sta
tului.
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0 declarație 
a ministrului 

afacerilor externe 
al Iugoslaviei

PARIS 28 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : Intr-un interviu a- 
cordat ziarului „Le Figaro", 
Miloș Minici, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iu
goslaviei a 
tre altele: 
cepția unei 
blocuri și fără confruntări în
grijorătoare constituie tocmai 
domeniul în care punctele de 
vedere iugoslav și francez 
sînt foarte apropiate. Noi am 
constatat aceasta in perioada 
consultărilor reciproce asupra 
pregătirii viitoarei conferințe 
pentru securitate și cooperare 
în Europa. In același sens, 
trebuie încurajate și întărite 
tendințele pozitive, pentru ca 
ele să devină o caracteristică 
a relațiilor 
Referindu-se, 
la rolul țărilor mici și mijlocii 
în viața politică internaționa
lă, ministrul de externe iugo
slav a spus : „In același timp, 
cred că țărilor mici și mijlo
cii, fie că aparțin sau nu blo
curilor sau că sînt nealiniate 
sau neutre, le rovine respon
sabilitatea deosebită de a 
confirma, prin angajamentul 
lor activ, faptul că lumea a- 
parține într-adevăr tuturor".

declarat, 
„Cred că 

Europe

în-
con- 
fără

în Europa, 
în continuare,

plecării definitive din Fin
landa a dr. Mircea Bălănescu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Helsinki.

• Marea Britanic și Siria 
au hotărît să reia relațiile di
plomatice, întrerupte din 
timpul conflictului arabo-isra- 
elian din iunie 1967 — a anun
țat duminică un purtător de 
cuvînt al Foreign Office.

Această măsură a redevenit 
posibilă la sfirșitul unor in
tense contacte diplomatice, 
desfășurate în ultimele luni 
între cele două țări.

• La 28 mai la Sofia au 
fost semnate protocolul și 
planul de colaborare științifică 
pe anii 1973—1975 între Aca
demia Republicii Socialista 
România și Academia de ști
ințe sociale și politice și A- 
cademia bulgară de științe.

• Președintele Argentinei, 
Hector Campora, a promulgat 
legea privind amnistia gene
rală a deținuților politici, a- 
doptată anterior de cele două 
Camere ale Congresului Na
țional.

• Șeful statului nigerian, 
Yakubu Gowon, a fost ales, 
în unanimitate, președinte al 
celei de-a 10-a conferințe la 
njv9' îna.It a Organizației Uni
tății Africane, care și-a înce
put lucrările la Addis Abeba.

• Aflat în vizită la Bonn, 
primul ministru al Danemar
cei, Anker Jorgensen, a con
ferit cu cancelarul Willy 
Brandt asupra unor probleme 
de interes bilateral, precum și 
asupra situației internaționale. 
Totodată, premierul danez a 
fost ■ rimit de președintele 
Gustav Heinemann.

• Un reprezentant al Co
mandamentului forțelor ar
mate ale S.U.A. din zona O- 
ceanului Pacific a anunțat, la 
Honolulu, că aviația america
nă a continuat să bombardeze 
duminică regiuni ale teritoriu
lui cambodgian. Bombarda
mentele, la care au luat parte 
avioane strategice de tip 
„B-52", au fost efectuate pen
tru a 82-a zi consecutiv.

• Libia caută, în prezent, 
soluții radicale care să-i per
mită instituirea unui control 
mult lărgit asupra activități
lor de exploatare și comer
cializare a rezervelor sale de 
petrol, în interesul țării, a a- 
firmat Moamer El Geddafi, 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, într-un interviu acordat 
ziarului egiptean „AI Ahram“.

• Președintele Indoneziei, 
Suharto, a primit o delegație 
guvernamentală a R. P. D. Co
reene, condusă de Kim Gion 
Ryon, ministrul de finanțe al 
acestei țări, aflată în vizită la 
Djakarta.

Cu acest prilej, conducăto
rul delegației coreene a trans
mis președintelui Suharto <1 
scrisoare personală și un me
saj verbal din partea președin
telui R. P. D. Coreene, Kim 
Ir Sen.

Telejurnal, 
înainte de 
1973 - an l
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24PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE : Vremea se menține 
instabilă. Cer noros. Vor că
dea averse de ploaie izolat. 
Vint slab din sectorul nordic.

CAPE KENNEDY 28 (Ager- 
pres). - Astronauții Conrad, 
Kerwin și Weitz au început, 
luni, în jurul orei 14,00 (ora 
Bucureștiului) cea de-a patra 
zi spațială după ce au petre
cut, pentru prima dată în 
timpul acestei misiuni, cele 
opt ore de somn la bordul 
stației spațiale „Skylab". După 
cum s-a mai anunțat, în urma 
aplicării unui strat protector 
împotriva razelor solare în 
zona avariată a stației, tempe
ratura a scăzut pînă la 32 gra
de Celsius, specialiști ai 
NASA sperînd că ea se va sta

bili, în viitoarele zile, la 23 de 
grade.

După primul dejun servit 
la bordul ,,Skylab"-ului, cei 
trei astronauți au început, luni, 
un program de experiențe 
medicale.

La ora 19,00, ora Bucureș
tiului, Conrad, Kerwin și Weitz 
au participat la o conferință 
de presă.

Incepînd de luni, echipajul 
stației spațiale va utiliza tele
scopul ,,Apollo", cel mai pu
ternic aparat de acest fel lan
sat pînă acum în spațiu, în 
vederea studierii Soarelui și o 
altor aștri mai indepărtați.
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