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Vizita președintelui
Republicii Cipru, 

Spyros Kyprianou
încheierea convorbirilor oficiale

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a efectuat o vizită de lucru 

in zone afectate de ploi abundente-în cursul dimineții de duminică, 24 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inspectat unele zone afectate de ploile abundente și persistente din ultimul timp.De la București, elicopterul prezidențial a survolat, în amonte, zona străbătută de apele Dîmboviței. Deși nivelul rîului a crescut mult ca. urmare a ploilor, de multe ori torențiale, care ac. căzut în această zonă subcarpatică, apele nu au părăsit albia. Peste tot sa lucrează la întărirea digurilor, se sapă șanțuri pentru evacuarea apelor pe care pă- mtntul nu mai este în stare să le absoarbă, se acționează cu toate forțele pentru strîngerea recoltei a- junsă la maturitate,După cercetarea atentă 
a situației create în ultimele zile în bazinul Dîmboviței, elicopterul aterizează în incinta Stațiunii de cercetări pomicole Voi- nești, județul Dîmbovița.-Tovarășuj Nicolae 'Ceaușescu este salutat aici de tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Execu

tiv, secretar al C.O. al P.C.R., de Florea Hrista- che, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. Secretarul general al partidului este informat că, din cauza ploilor frecvente și abundente, în zona comunei Malu cu Flori s-a produs 
o alunecare de teren care, dacă n-ar fi oprită, ar a- menința blocarea albiei Dîmboviței.Deplasîndu-se la fața locului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat de ministrul apărării naționale, Ion Coman, și de ministrul minelor, petrolului și geologiei, Vasile Patilineț. de specialiștii — militari și civili — despre primele măsuri luate , și modul în care s-a acționat pentru împiedicarea înaintării spre rîu a acestei mari mase de argilă și stîncă.Anreciind promptitudinea cu care s-a intervenit pentru a se evita crearea unei situații critice, conducătorul partidului și statului nostru a indicat ca, în prima etapă, să fie concentrate toate forțele u- mane, militare și civile, toate mijloacele tehnice, precum și atelaje din localitățile învecinate pentru 
a se crea un tampon puternic, apt să garanteze 

stabilizarea dealului care s-a deplasat spre albia rîului.Secretarul general al partidului a cerut Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor să țină sub o atentă și permanentă observație punctele mai dificile de pe traseele rutiere ale țării pentru a se putea interveni la timp și eficient, atunci cînd s-ar putea crea, ca în cazul analizat, situații dificile.Primarul comunei Malu cu Flori, Ion Constantin, a exprimat tovarășuluiNicolae Ceaușescu, în numele întregii populații a acestei așezări, cele mai adînci mulțumiri pentru a- ceastă vizită — mărturie a grijii permanente față de oameni, a preocupării sale statornice pentru ca munca și viața lor să fie ferită do necazuri, să fie tot mai bună.Reîntors la Stațiunea de cercetări pomicole Voi- nești, tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează cîteva din plantațiile de peri și meri ale acestei cunoscute Unități producătoare de fructe. Pomii, bine îngrijiți, sînt încărcați de rod, anunțînd o producție bună. Directorul stațiunii informează despre măsuri

le luate pentru a se crea o proporție cît mai rațională între plantațiile tinere și cele ajunse la vîrsta limită, modul în care sînt folosite mijloacele tehnice la îngrijirea pomilor, celelalte măsuri luate pentru sporirea continuă a producției de fructe.Secretarul general al partidului indică să se studieze posibilitatea de a se folosi cît mai eficient spațiile dintre rîndurile de pomi, recomandînd plantarea lor cu căpșuni, coacăze, cartofi sau fasole. In felul acesta s-ar obține o importantă creștere a veniturilor la hectar. în a- celași scop, se indică folosirea mai rațională a terenului din incinta stațiunii care și el trebuie rodat circuitului agricol.în drum spre Capitală, elicopterul prezidențial survolează câmpia cuprinsă între rîurile Dîmbovița și Argeș, trecînd deasupra zonelor Cimpulung, Curtea de Argeș, Pitești. Se constată că lucrările hidroenergetice executate în ultimii ani pe Argeș își justifică pe deplin destinația, lacurile și barajele sale jucînd un rol hotă- rîtor în stabilizarea cursului de apă.

La Palatul Republicii s-au încheiat, . luni, 25 iunie, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou.în ultima zi a convorbirilor, cei doi șefi de stat au avut, atît în cursul di- mine'ții, cît și al după-a- miezii, un nou și aprofundat schimb de păreri privind dezvoltarea,, pe planuri multiple, a relațiilor româno-cipriote, precum și în legătură ’ cu probleme actuale ale vieții politice internaționale.Președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou, analizînd posibilitățile existente pentru extinderea raporturilor prietenești dintre România și
Semnarea Declarației solemne 

comune româno-ciprioteLuni, 25 iunie, după încheierea convorbirilor • o- ficiale, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. și președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou. au semnat, în cadrul unei, ceremonii care a avut loc la Palatul Republicii, Declarația solemnă comună a Republicii Socialiste România și Republicii Cipru.După semhare, președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou s-au fe
Astăzi, în jurul orei 8,30, posturile de radio șl te

leviziune vor transmite direct, de la Aeroportul inter
național București Otopeni, ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, care, 
împreună cu doamna Mimi Kyprianou, au făcut, Ia 
invitația președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită de stat în țara noastră.

Cipru, au convenit să fie întreprinse noi măsuri în vederea amplificării colaborării bilaterale, în domeniile politic, economic, tehnico-științifie, cultural și în alte sfere de activitate și în mod deosebit a intensificării și diversificării cooperării industriale, a creșterii rapide și substanțiale a schimburilor comerciale. Ș-a subliniat că promovarea largă a conlucrării dintre România și Cipru contribuie la progresul economiilor țărilor noastre? este în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii în Balcani, în Europa și în lume.
(Continuare în pag. a 4-a 

licitat, și-ari strîns mîinile cu căldură.La. încheierea ceremoniei, președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou au ciocnit o cupă de șampanie pentru continua dezvoltare a priete- niei româno-cipriote, pentru extinderea colaborării- dintre cele două țări, în folosul și spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei păcii, securității și înțelegerii în Balcani, în Europa și în întreaga lume.

înfăptuind complexul program de mecanizare a lucrărilor 
din subteran — înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului 

în centrul preocupărilor

Sporirea productivității muncii
MINA PETRILA

Un nou colectiv cu 
sarcinile 

semestriale 
îndeplinite

Emulația care a cu
prins toate colectivele 
de oameni ai ’ muncii 

I din Valea Jiului în ve
derea întîmpinării mă
rețelor evenimente ale 
anului, situează noi co
lective în rîndul frunta
șilor

' • Unul dintre aces
tea este și I.M. Petrila, 
care și-a îndeplinit sar
cinile semestriale.

• Prin realizarea 
preliminarului zilnic, 
sporul de producție pî- 
nă Ia sfîrșitul lunii iu
nie va depăși 33 000 to
ne de cărbune

’• Trei dintre sectoa
rele minei — IV, III și 
V —- și-au realizat sar
cinile semestriale de 
plan. Contribuția lor la 
depășirea planului se
mestrial se ridică in 
Prezent la aproape 
19 000 tone cărbune.

Mina noastră a fost vizitată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iar colectivul întreprinde

ț »tlM I 1977 st m 11978 stw I 1979

rii a avut marea cinste și bucurie de a primi sarcinile trasate, de a asculta indicațiile privind mecanizarea și modernizarea 
întreprinderii, a mineritului Văii Jiului la fața locului, chiar de la președintele țării, personal.Sarcina de bază ce a revenit organelor și organizațiilor de partid era, și rămîne în continuare ca sarcină de mare răspundere, extinderea și inten
sificarea mecanizării în 
general și a mecanizării 
complexe în special, sarcină deosebit de importantă pentru că . prin transpunerea ei în viață se ajunge în mod nemijlocit la creșterea productivității muncii și, implicit, la sporirea producției de cărbune extras.După vizita secretarului general al partidului s-au intensificat căutările și cercetările pentru a descoperi și valorifica orice rezervă care ar conduce la grăbirea ritmului de mecanizare, de creștere a productivității muncii, a producției realizate. Rezultatele obținute au fost popularizate cu regularitate, metodele și mijloacele care au . condus la obținerea acestor rezul

tate au fost generalizate și la celelalte formații de lucru. Gazeta de perete, „Faptul zilei", panoul „Sărbătoritul săptămînii” și multe alte forme de propagandă vizuală și auditivă au fost folosite din plin și iată că din aceste căutări a rezultat inițiativa deosebit de valoroasă : „Brigada înaltei productivități".Cei care au lansat a- ceastă minunată inițiativă, minerii brigăzii conduse de Eugen Voicu, au stabilit și criteriile ca- re-i stau ia bază, fă-cînd din ea o inițiativă cu un program tehnic, politic și educativ și nu o simplă lozincă, o chemare abstractă. In felul acesta, inițiativa nu poate fi „lipită" Ia o- rice brigadă care obține o productivitate mai mare, dar care, spre exem-
Ioan CeSAUAN, 
secretar adjunct 

al comitetului de partid 
de la mina Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigadierul Andrei Tokes 
de la sectorul IV al mi
nei Uricani, miner care 
pe frontul subteran are 
numai rezultate remarca
bile.

Foto : Ion LICIU
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SPORT
• Stoichița a decis și 

soarta... Corvinului

• După actul final al 
campionatului divi
ziei A de fotbal
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Muncitorimea din Valea Jiului împotriva 
fascismului și războiului hitleristîncă din primele zile ale războiului antonescian, în condiții neînchipuit de grele, comuniștii, animați de profunde sentimente politice, s-au ridicat cu hotărâre lă luptă. Definind sarcinile imediate ale clasei muncitoare în cadrul luptei ’generale antifasciste a poporului român, Partidul Comunist Român a lansat un apel către toate forțele politice pentru a-și uni forțele împotriva dictaturii antonescie- ne, apoi, din vara anului 1941, și pentru scoaterea țării din războiul hitlerist în. care fusese tîrîtă împotriva voinței maselor populare, Măsurile preconizate de comuniști în această perioadă urmăreau răsturnarea regimului milita- ro-fascist, încetarea războiului și participarea, a- lături de celelalte popoare iubitoare de pace, la înfrângerea Germaniei hitle- riste, recucerirea libertății și. independenței naționale.îndrumată și condusă de P.C.R., muncitorimea din Valea Jiului s-a înscris și în această perioadă, în lupta proletariatului și a poporului român. Semnificative sînt acțiunile întreprinse de mineri în spiritul chemărilor partidului comunist,, care adresa maselor lozinca: „Nici un 

ban pentru împrumutul de 
război, pentru împrumutul 
subjugării poporului ro
mân ! In locul bonurilor de 
împrumut vrem pîine, pa
ce și libertate! Sabotați 
producția de război", nerii din Valea pundeau astfel, înflăcărate ale ganizatorul șirul luptei întregului popor împotriva dictaturii mili- taro-fasciste și a lui hitlerist.Aceste acțiuni puternice lovituri îiștilor, puși. în față unor mari greutăți în ceea ce privește putința de a rezolva problema satisfacerii cererii de războiului, decembrie, lucrătoare,

o scădere producției, din cauza concedierilor definitive temporare, a insuficienței hranei, a scumpetei mereu • de fă- a-

consemriează simțitoare a Nemulțumirile

Sporirea
productivității muncii

Mi-Jiului răș- chemărilor P.C.R., or- conducăto-
război u-ci ădeau capita-

cârbune necesar Astfel, în luna în cele 26 zile a pe întreaga troșani" o 187 200 tone titate mult planificate, să acopere C.F.R.-uIui.începutul

fost realizată societate „Pe- producție de cărbune, ean-inferioară celei care reușea cota destinatăanului 1942

(Urmare din pag. 1)caracteriza, starea de spirit a muncitorimii de pe aces-; te meleaguri în vara anului 1944 arăta o adîncă înțelegere a evenimentelor petrecute pe front, nerăbdarea cu care ei aștepta?.!, sfârșitul războiului, înfrângerea Germaniei fasciste. „Muncitorii •— nota poliția, din Deva în. 1944 — așteaptă cu multă neră'bdâ- re căderea actualului guvern’, o parte din ej sînt gata să comită a‘cte ele sabotaj pentru a grăbi pră-, bușirea acestuia. Ura contră regimului (antonescian — n.n.) și a războiului crește în fiecare zi".... . Activitatea revoluționară desfășurată de muncitorimea hunedoreanâ în perioada de fascizare a țării și în timpul dictaturii. mi- litaro-făsciste constituie o contribuție de seamă la lupta generală a poporu- ? lui român împotriva fascismului și războiului hi- tlerist, pentru înfăptuirea glorioasei insurecții armate antifasciste din august 1944, care, așa cum arată secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va rămîne 
„veșnic în conștiința po
porului român, amintirea 
sa transmițîndu-se din ge
nerații în generații ca un 
simbol strălucit al erois
mului maselor populare, al 
spiritului revoluționar al 
comuniștilor, al tuturor mi
litant ilor din țara noas
tră".

ploatatorii capitaliști, dictatura militară-fascistă și războiul hitlerist.Efervescența revoluționară ce caracteriza starea de spirit a minerilor în a- nul 1944 reiese foarte semnificativ din numeroase documente ale vremii. „Muncitorii — arăta poliția din Deva în august 1944, în pragul insurecției armate — așteaptă cu nerăbdare căderea actualului guvern, o parte clin ei sînt chiar gata să comită acte de sabotaj pentru a grăbi prăbușirea acestuia. Ura tot contra regimului și a răz-

și

în creștere, . ‘ a lipsei îmbrăcăminte de iarnă ceău ca minerii’ să se gite tot mai mult. - Lozincile
ca :
pentru 
iului !
contra 
lucrați 
căci Hitler .și 
ne-au 
grea mizerie", eraumai cunoscute de minerii boiului crește în fiecare din Petroșani, Lupeni, A- zi". N . ,

îrisuflcțitoare
„Muncitori, luptați 

încetarea războ- 
La luptă comună 

nemților ! Nu mai 
pentru Germania, 

Antonescu 
adus în cea mai

VMV.VaWJV.V^.VMW^JV^JWV.V.VMW^V.V-n
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n incasa, Lunea și Numeroși mineri concediați din .pentru activitatea rată pe lin ia
Petrila. au fost serviciu deșfășu- editării și difuzării de manifeste comuniste. „Vă rugăm a ține seama ca ei să nu mai fie reprimiți în serviciu", era formula care însoțea fiecare licențiere de lucru a minerilor, pentru activitatea comunistă.Chemările vibrante partidului comunist duc la intensificarea acțiunilor revoluționare de rezistență față de ordinele autorităților fascisțe. Intr-un raport către Ministerul înzestrării Armatei, din 3 noiembrie 1942, conducerea minelor din Valea Jiului reclama lipsesc lucru sau părăsesc serviciul fără voie. Această stare de lucruri face ca randamentul să sufere tocmai azi cînd nevoile timpului cer un maximum de pro- prin pro- ’ . cărbune necesară ducerii războiului hitlerist, în care România, fusese atrasă împotriva voinței oamenilor munch, conducerea minelor Văii Jiului recunoaște de fapt în acest raport incapacitatea ei de a mai putea asigura cantitatea de cărbune cerută de căpeteniile fasciste ale statului, incapacitate datorată tocmai ostilității pe care minerii o manifestau față de ex-

ale

că: „Lucrătoriinemotivat de la
d'.jcție", Ințelegînd „nevoile timpului", ducția de

Răspundem cititorilor• 1ULICA AMBRUȘ, 
Petrila: Fiul dv. este 6- bligat să respecte contractul încheiat cu întreprinderea care l-a școlarizat (calificat în meseria de mecanic utilaje de construcție). Dacă nu satisface contractul, trebuie să plătească școlarizarea raport cu perioada tuată din cea de prevăzută în acesta, 
să urmeze cursurile calificarea în meseria de electromecanic auto, însă în afara programului de lucru și fără ea întreprinderea să aibă obligația? de a-1 încadra după terminarea cursurilor ea nleclrp- rnecanic auto ori de a-i acorda transferul în perioada executării contractului de 5 ani existent.

lar orășenesc Lupeni. Dacă nu vreți...

late neefec-5 aniPoate pentru

MUNTEA-Dacă vreți• CORNELNU, Lupeni: să-i ajutați pe loan Marias, și Carol Silveșan să se corecteze, îi puteți acționa la comisia de?judecată din cadrul Consiliului popu

La 29 iulie 1944, din Lupeni anunța norii au însărcinat gație care a Iest la București spre satisfacerea revendicărilor lor, sub a- nienințareâ începerii unor greve. Agitații puternice semnalau autoritățile vara anului_ treaga Vale muniștii au în diverse tive — raporta, la 22 iunie 1944, Comisariatul de poliție Petroșani — în cadrul cărora discută sarcinile ce Ie stau în față pentru următoarele luni".Situația revoluționară ce

poliția că mi- o dele- tr 'm . să a cere imediată a,
m1944, în în- a Jiului. „Codesc întruniri case conspira-

Prof. Ion FRAȚILA
Filiala arhivelor statului, 

jud. Hunedoara

• GRUP DE LĂCĂTUȘI,. l.M. Dîlja: Puteți obține precizările care vă interesează de la comisia tehnică de încadrare și promovare a muncitorilor care funcționează în întreprindere. E bine însă să încercați să vă edifigjkți și singuri, studiind. capitelul III al Legii nr. 12/1971 referitor la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească muncitorii calificați pentru a fi? promovați în categorii superioare.• ANDREI BlRSAN, 
Lupeni : Dacă șeful serviciului . administrativ al l.M. Bărbăteni, Ion lorda- che, cu care am luat legătura, și-a respectat promisiunea, coletul destinat acestei întreprinderi, «care se afla „uitat" de mai. inult de o lună în magazia gării Lupeni, a fost ridicat, în sfârșit, în 22 iunie a.c. Vă rugăm, să ne confirmați dacă lucrurile; au evoluat așa.

plu, nu obține și redu- . cerea consumurilor, materiale sau a absențelor nemotivate, la o formație ■ are nu respectă întruto- tul fiorinele de protecție a muncii.Înainte de a vorbi de rezultatele obținute la nivelul întreprinderii privind extinderea și . roadele mecanizării, vă prezentăm rezultatele brigăzii lui Eugen Voi'.u care muncește eih complex mecanizat. Astfel, dacă plusul realizat ele brigadă, în semestrul I al anului 1977 era de 11 180 de tone, în aceeași perioadă de timp a anului 1978 crește la 12 078 tone, ca în • 1979,la zi, plusul să se ridice, lă peste 1.5 000 tone de cărbune ’ extras. Și aceste rezultate s-au obținut pe seama depășirii productivității muncii a cărui procent de realizare a crescut de ia 124 la sută, cît era în _se- mestrul 1 al anului 1978, ca să ne referim la o perioadă mai apropiată, la 133 la sută pînă în Juna iunie 1979.La nivelul întreprinderii, ponderea' producției realizate cu susținere și tăiere mecanizată a cut de era în35.1 la rioadăsă ajungă pe primele cinci luni ale anului curent, la42.2 la sută.Semnificative sînt și realizările . la productivitatea

muncii— cu 15,67 la sută mai mare în semestrul I al acestui an deeît în ,a- cceuși perioadă a anului trecut — și implicite și la producția de cărbune ex-■ tras — plan realizat la zi, in acest an. în proporție de 105.73 la sută. De remarcat sint și reducerile înregistrate la consumul de lemn de mină care în semestrul 1 1977 era de 33,6 mc la 1000 tone cărbune extras, scade la 32,5 în aceeași perioadă a anului 1.978 și ajunge la 30,6- la sută în 1979. Sigur, aceste rezultate au fost obținute prin contribuția deosebită a comuniștilor, a organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., a tuturor oameni- lor muncii. Un rol de" seamă în această amplă acțiune l-a avut munca planificată a birourilor și comitetelor de partid de la nivel de secții și sectoare care au intervenit prompt în rezolvarea blemelor ridicate în donările generale partid, care au știut mobilizeze colectivele rezolvarea, sarcinilor,sprijin, deosebit în întărirea disciplinei și îmbunătățirea organizării muncii l-am simțit mă discuțiilor le cu membriiAcestea sîntturi ale activității Organelor și organizațiilor de partid, ale activității mobilizatoare pentru făptuirea indicațiilor, sarcinilor trasate de cretarul general'- al partidului, pentru mecanizarea grabnică a lucrărilor din subteran. ...-ta.*

pro- a- desă laUn
cresta 31,6 la sută, cît semestrul I 1977, Ia sută în aceeași pe- a anului 1978, ca

și în ur- in divid nade partid, unele la-
îp- ■ 

ase

Foto : I. LEONARD

afirmarea 
analiză

■
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A început bacalaurea
tul, odată cu el, emoțiile, 

dar mai ales 
capacității de
și sinteză a cunoștin
țelor acumulate de-a 
lungul anilor.

Instantaneu la exa
menul de matematică 
de Ia Liceul de mate- 
malică-fizică din Pe
troșani.

Toate cele patru pelicule care au rulat în această lună pe ecranul cinematografului de premieră din Petroșani aparțin genului polițist. Și „Inspectorul Harry" poposește pe ecra- ' nele noastre după opt ani de - la'turnarea lui. La baza scenariului stă o nuvelă a unor scriitori îndeajuns de obscuri. Judecind în baza scenariului, fan— demul Fink este mai cu-.. rînd unul.de meseriași cunoscând bine rețeta genului și explorînd-o între limitele unei fantezii modeste. Spunem acest lucru deoarece nu e greu să descoperim în figura . „Scorpionului" pastișa destul de palidă a monstrului din Boston sau a lui Jack Spintecătorul, personajul de faimă neagră al epocii victoriene, pare, însă, inspirat și dintr-alta, sonaj — hibrid, plasat în- tr-o ambianță de metropolă strivitoare, San Francisco. Și cum — în virtutea

rețetei mai sus amintite este inimaginabil ea nu-i vină cineva de hac periculosului criminal, s-a inventat figura inspectorului Harry Callahan. Bineînțeles, confruntarea celor doi are un deznodă- mînt lesne de imaginat.

dramatică. De asemenea, regizorul izbutește să fructifice inspirat elementele care trimit la o fenomenologie socială bizară, cauzată, evident, de factori realmente periculoși, și mai puțin de un dement ce permite cite o crimă pe
Cronica filmului

Inspectorul Harry

Mai verosimil că autorii s-au dintr-o parte și creînd un per-

Regizorul Don Siegel, care se află la prima sa întîlnire cu publicul ■ nostru, se dovedește a fi suficient de abil să nu cadă în. capcanele mai mult sau mai puțin disimulate ale scenariului, rolul actor cesta nariul mită consistență povestirii, imprimîndu-i, în unele momente, chiar tensiune
Incredințînd titular cunoscutului Clint Eastwood, a- reechilibroază see-' fragi] și dă o anu-

zi, dacă municipalitatea nu-i da suma considerabilă. Dar într-un produs e- minanrente comercial nu e Ioc pentru investigații mai profunde. Prin urmare și regizorul „Inspectorului Harry" rămîne la suprafață, muițumindu-se cu cîte un flash aruncat ăsupra comportam,-r. tulul psihic al populației cuprinsă de frică, asupra inerției ce se manifestă în a- paratul polițienesc, mult

prea birocratic să poată o- pera eficient sau ciudățeniile justiției americane, izvorâtă dintr-un fals mocratism.Regizorul, ajutat de bun operator, imprimă filmului un tempo frenetic, mai ales în partea terminală a peliculei, unde ne oferă spectacolul dinamic al decisivei ciocniri specifice genului.In general Siegel are grijă să asigure filmului său acel crescendo pe care scenariul nu-1 are. Imaginea alertă, montajul sprinten dau secvențelor finale cursivitate. Astfel, este de evidențiat isprava lui Harry, mai exact. realizarea sa cinematografică (eliberarea copiilor ostatici), în care regizorul dă dovada unui profesionalism indiscutabil. Alături de^CIint Eastwood, din distribuție mai reținem numele lui Harry Guardiano, Andy.’ Robinson, John Larch ȘÎ John Mitchum.

de-un

C. ALEXANDRESCU

unul.de
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Stoichiță 
a decis 

și soarta... 
CorvinuluiDramatică și dilemati- că, ultima etapă a campionatului diviziei A. La Petroșani, Steaua n-a acceptat postura de ,,donatoare de iluzii11, în special apărătorii săi au luptat pentru fiecare balon, contraatacurile . militarilor, în prima parte a în- fîlnirii mai dese, au fost C.„zolvate însă cu brio de Petre Gri gore și Bădin ; prin eficienta lor conlucrare, practic. Jiul a mai cîștigat o... extremă. Petre Grigore s-a avîntat în atac, a șutat periculos de la distanță (min. 17 și 22), a centrat numeroase baloane, dai’ coechipierii lui, sub gabaritul lui Florin Marin sau Sameș, n-au reușit să înfrîngă vigilența lui Răducanu. Strategic, soarta meciului a stat în mîinile celor doi Stoica. Stelistul l-a pierdut adesea pe Mulțescu, Dumitru nu s-a grupat alături de el, în vreme ce omonimul său din Vale a acoperit bine spațiul dintre liniile extreme, ba chiar a dublat, la nevoie, și fundașii centrali. Prins în „clește11, lordănescu a pierdut cu ușurință jalonul, Marcel Răducanu n-a găsit astfel partener de un-doi-uri. Cu toate a- cestea, în prima repriză, contrar așteptărilor, militarii. au avut cea mai clară ocazie, prin Marcel Răducanu, centrarea sa a întîlnit transversala, în min. 43. iI.a reluare, superioritatea gazdelor se conturează tot pe aripa stingă. Aici au acționat Petre Grigore, .Stoichiță și Mulțescu, în combinațiile lor s-a intercalat Sălăgean, oaspeții ■șlzau deplasat stoperii, dar apărarea lor s-a dezechilibrat astfel. Atacurile succesive, parate cu multă siguranță de Răducanu, sau întrerupte, în special de Florin Marin prin faulturi, s-au menținut infruc-

Fotbal, divizia A: Jiul —Steaua București 1-0 <0-0)

tunase pină în min. 62. Tamango, cum e alintat ultimul apărător bucu- reștean, a respins în corner, după o robinsonadă salutară, șutul lui Ciupitu ; Mulțescu a executat lovitura peste jucătorii masați în careul mare, Bucurescu a „pus11 în urmă balonul lui Stoichiță. Cel mai bun jucător din teren — abil mane- vrant pe „metru pătrat11, dar și cu apetit deosebit pentru jocul combinatîv, în viteză — și-a etalat și calitatea de bun șuteor. Balonul a scuturat puternic plasa în preajma vinciului drept. Era... taman- go-lul, care asigura fotbaliștilor din Vale atestatul, pentru încă un an, în prima divizie a socce- rului.'Antrenorfi Stelei, în speță Constantin, încearcă să reechilibreze raportul de _ forțe, înlocuindu-1 pe Zamfir, anonim pe a- ripa stingă, cu Aelenei, mijlocul oaspeților devine mai omogen, deși Dumitru n-a dat satisfacție. A- tacanții cad în plasa jocului la ofsaid, iar atunci cînd ajung în preajma careului mare, Bădin sesizează pasele „în cruce11 pe diagonala mare, intercep- tînd sau respingînd, . eu siguranță, balonul. Perspectiva unei surprize neplăcute îi retrimite pe jucătorii Jiului în atac, se încearcă o detașare substanțială. Iancu este adesea 

„strivit11 între Sameș și Florin Marin, colegii săi preferă să șuteze peste bară în loc să paseze (Rusii, Bucurescu, Ciupitu). In min. 82, Bucurescu este oprit prin fault de Florin Marin. Zidul se destramă în fața pasei lui Ciupitu, Mulțescu șutează la rădăcina butului drept și apoi pericolul este îndepărtat din preajma porții lui Răducanu.Minutul 90 readuce entuziasmul în tabăra suporterilor Jiului. Aclamați, jucătorii din Vale părăsesc gazonul cu fruntea sus, în încleștarea dură, repetăm, dramatică, cu recordmana fotbalului românesc ; au cîștigat printr-un admirabil joc colectiv, o reassrcă în plus pentru angajamentul exemplar și randamentul tehnic superior cuvenin- du-i-se lui Stoichiță (se aude că selecționerii naționali îl vizează), Petre Grigore, Bădin, Mulțescu și Stoica. Felicitările pentru evoluțiile din. ultimul „act11 al acestei ediții sînt umbrite totuși, de - inconstanța de formă din retur,. care a dijmuit zestrea e- chipei, de grijile pe care le provoacă viitorul se- : ; zon, „(angajat sub un blazon șărăcit de valori, de fotbaliști născuți și crescuți pe aceste meleaguri. (Criza de valori impune. . concentrarea tuturor forțelor spre descoperirea

îngenuncheat de șutul la vinclu expediat de Stoi
chiță, cel care a „parafat11 astfel rpminerea Jiului în 
prima divizie, Răducanu acceptă neputincios soarta 
învinsului. Un învins brav. Foto : I. LICIU

expresă a unor talente, din municipiul și județul nostru, care să-se afirme sub culorile Jiului. Fiindcă aceasta este adevărata cale de promovare a . fotbalului competitiv, de calitate, completarea lotu
REZULTATE TEHNICE : Dinamo — F.C. Argeș 3—4, Jiul — Steaua 1—O, F.C. Baia Mare — C.S. Tîr- goviște 5—0, F.C. Bihor — Gloria 2—1, A.S.A. — S.C. Bacău 3—1, U.T.A. — „Poli11 lași 4—2, Corvinul 

— „Poli11 Timișoara 3—1, Olimpia — Sp. studențesc1— 0, . „U“ Craiova — Chimia 4-—2.
. C L A S A M E N T U L1. F.C. ARGEȘ 34 20 5 / 9 54-29 452. Dinamo 34 16 9 9 51-28 41-3. Steaua 34 18 4 12 57-32 404. „U" Craiova 34 15 8 11 40-26 385. F.C. Baia Mare 34 17 4 . 13 42-38 386. C.S. Tîigoviste 34 15 5 14 38-38 357. Sp. studențesc 34 14 7 .13 42-41 358. S.C. Bacău 34 14 6 14 37-38 349. A.S.A. 34 13 6 15 49-59 3210. Olimpia 34 14 4 16 38-52 3211. „Poli1- Timișoara 34 13 5 16 35-37 3112. „Poli11 iași 34 11 9 14 37-42 3113. Gloria Buzău -34 13 5 • 16 34-46 31

14. JIUL 34 13 5 16 38-51 3115. Chimia 34 13 5 16 39-54 3116. F.C. Corvinul 34 13 4 17 45-50 3017. U.T.A. ’ 34 11 7 16 43-46 29■18. F.C. Bihor 34 10 8 16 37-49 28

lui cu jucători tineri, ambițioși, legați sufletește de Vale. E calea pe care și prevederile regulamentelor federației de specialitate o subliniază în mod prioritar.
Andrei APOSTOL

Lupte

Succes 
de prestigiu 

la campionatele 
internaționale 
ale RomânieiTimp de două zile, sala sporturilor din Tîrgu Jiu a găzduit întrecerile . campionatului internațional de lupte juniori al României. A- lături de sportivi din țara noastră, au participat luptători din R.P. Bulgaria, R.D. Germană și R.P. Polonă. Printre componenții țării noas

tre s-a numărat și Mircea Risipită de la secția de lupte a Clubului sportiv școlar din Petroșani. Confirmînd forma bună manifestată și în întrecerile anterioare, Mircea Risipitu a cucerit titlul de campion internațional al R.S.R. la categoria 52 de kilograme.Demn Se subliniat este faptul că Mircea Ri sipitu și a îavirs toți adversari înainte de limită. Spe ăm ca acest rezultat de prestigiu să fie de bun augur pentru campionatele internaționale de seniori a- le R.S.R. ce se vor desfășura la București în perioada, 6—8 iulie și la care, alături de proaspătul. campion, va participă, la aceeași categorie, și C. Măndilă de la Jiul Petrila. (D.C.)

După actul final 
diviziei 1

al campionatului 
de fotbalLăsarea cortinei pește ultimul act al celui de-al 61-lea campionat a ho- tărît și soarta echipelor a- flate în lupta pentru titlu sau evitarea retrogradării. Calculele hîrtiei au fost deseori înfrînte pe parcursul celor 34 de etape. La fel s-a întîmplat și în această ultimă etapă, cînd Dinamo, care a venit în forță din urmă, n-a mai fost în stare să cîștige și ultimul meci, cel hotă- rîtor, deși a evoluat pe propriul teren. Aceasta deoarece F.G. Argeș — primul club de fotbal înființat în țara noastră — cîștigătoarea de drept (și după ultima etapă d ■ fapt) a campionatului și-a jucat șansele pînă în ultima secundă, demonstrând încă o dată că este o echipă care are un cuvînt greu de spus în fotbalul nostru. In viitoarea ediție a campionatului european echipa mereu tînărului Dobrin ne .va reprezenta, 

sperăm, cu cinste. Purtătoarea drapelului în „Cupa Cupelor11, încă nu s-a hotărât. Șansele in-., dică spre una din echipele noastre de frunte — Dinamo sau Steaua. „U" Craiova va fi cea de a doua echipă ce ne va reprezenta în Cupa UEFA în eventualitatea cîștigă- rii cupei de Steaua sau Dinamo. Iată deci că a- nul acesta în competițiile europene vor evolua cele mai bune patru echipe ale primului nostru eșalon — 
F.C. Argeș, Dinamo, Steaua și, eventual, „11“ Craiova.La celălalt pol al clasamentului apele s-au limpezit ceva mai ușor decît în frunte, meciul cheie fiind cel de la Petroșani. Echipa noastră — JIUL — și-a jucat ultima carte, rămînerea în prima divizie fiind determinată de victoria meritată asupra echipei militare. E drept, iubitorii fotbalului

au avut emoții pînă în min. 90 ; un meci egal ne-ar fi trimis în divizia secundă, însă fluierul final a adus ușurarea mult așteptată. Jiul, prin golul iui Stoichiță, a învins la limită Steaua, clașîndu-se pe locul al 14-lea. Să sperăm că în viitorul .campionat emoțiile nu ne vor mai ține cu sufletul la gură pînă în ultimul minut. Cu această victorie a dăruirii s-au spulberat și ultimele șanse ale Corvinului caro, deși a cîștigat pe teren propriu, n-a putut evita retrogradarea; împreună cu U.T.A. și F.C. Bihor, cedează locul noilor promovate ; F.C.M. Galați, (după doi ani în B), Viitorul ScOrniceșți (la numai un an de la promovarea din divizia C) și „U“ Cluj-Napoca (care a cinstit din plin cea de-a 60-a aniversare a înființării). Tuturor le urăm succes în noul an competitions!. (C.I.).

Grație și măiestrie interpretativă. Instantaneu din evoluția grupei de 
gimnastică artistică a elevelor Liceului economic și de drept administrativ din 
Petroșani. Foto: I. LEONARD
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VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII CIPRU, SPYROS KYPRIANOU

I
I

încheierea convorbirilor oficiale Dineu oficial
(Urmare din pag. 1)Au fost examinate, de asemenea, aspecte majore ale actualității politice internaționale,O atenție specială a fost acordată evoluției situației din Cipru, ambele părți pronunțîndu-se pentru o soluție pașnică și grabnică, care să asigure respectarea independenței, suveranității, integrității teritoriale, unității și nealinierii Republicii Cipru. Totodată, a fost exprimată speranța că negocierile întercomunițare, care au loc. în prezent, vor duce la rezolvarea justă și viabilă a problemei cipriote, la asigurarea condițiilor linei conviețuiri și conlucrări pașnice între cele două comunități.Cej doi președinți au relevat interesul deosebit pe care România și Cipru îl manifestă, ca state situate în același spațiu geografic, față de realizarea unui climat de destindere, colaborare, bună vecinătate și pace în Balcani. în același timp, a fost evidențiată necesitatea pregătirii temeinice a reuniunii de la Madrid, din 1980, a transpunerii efective în viață, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final de la Helsinki, S-a apreciat că edificarea unei

securități reale în Europa și în lume impune trecerea la măsuri practice și eficiente de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară.Președinții N i c o 1 a e Ceaușescu și Spyros Kyprianou au reafirmat ■ pozițiile României și Ciprului în alte probleme esențiale ale vieții internaționale, rellcfînd însemnătatea intensificării eforturilor pentru stingerea focarelor de încordare și conflict ce mai dăinuie în diferite părți ale globului, pentru rezolvarea pe calea tratativelor a problemelor litigioase care mai există între diferite state, _ pentru adoptarea și înfăptuirea unor măsuri ferme de dezarmare, stăvilirea cursei înarmărilor pentru continuarea și consolidarea cursului spre destindere, pentru afirmarea unei politici noi, de colaborare e- gală între națiuni, lichidarea subdezvoltării și a decalajelor economice existente între țări, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, pentru triumful idealurilor de libertate, independență și progres ale tuturor popoarelor. De comun acord, s-a subliniat că problemele complexe ce confruntă' astăzi omenirea trebuie să fie soluționate cu participarea tuturor statelor, in

diferent de mărimea sau orînduirea lor socială.în încheierea convorbirilor, președinții. Nicolae Ceausescu și Spyros Kyprianou' și-au exprimat -deplina satisfacție față de rezultatele rodnice Ia care s-a ajuns, apreciind că e- le deschid noi perspective dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre. A fost manifestată convingerea că, pe baza înțelegerilor stabilite, se va realiza o conlucrare tot mai fructuoasă între România și Cipru, atît pe tărîm bilateral, cit și în sfera vieții internaționale, în folosul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei securității, păcii și cooperării îrț Balcani, în Europa și în lume.Cei doi președinți au relevat necesitatea continuării contactelor româno-ci- priote la nivel înalt, subliniind, importanța lor pentru extinderea și întărirea bunelor raporturi dintre cele două țări și popoare, pentru instaurarea unui climat de încredere, destindere și colaborare pe continentul european și pe plan mondial.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, de înțelegere .și stimă reciprocă.

Președintele. Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceausescu âu oferit luni un dineu b- ficial in onoarea președintelui Republicii Cipru, Spyros ' Kyprianou, și ■ a doamnei Minai Kyprianou, la Palatul Consiliului de Stat.La dineu au luat parte persoane oficiale române și. cipriote.

: Au fost" intonate imnurile de stat ale celor două țărl. l..,-..-: în- timpul dineului, ic.ife s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Cipru, Spyros/Kyprianou, au rostit toasturi, urmărite cu atenție și subliniate cu aplauze.
Conferirea unor înalte ordine 

române și ciprioteLuni seara, la Palatul Consiliului de Stat, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu, a conferit președintelui Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, și doamnei Minai Kyprianou Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, < prețuirii și a lății existente nia și Cipru.Președin tele Cipru, Spyros a conferit
■a expresie a bunelor reintre R'omâ-Republicii Kyprianou, tovarășului

Nicolae Ceausescu și tovarășei Elena Ceaușescu cea mai înaltă distincție cipriotă — „Marele Cordon al Ordinului Makarios" — în semn de înaltă considerație și al bunelor relații statornicite între Cipru și România.Președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Mimi Kyprianou s-au felicitat călduros, și-au strîns mîi- nile cu prietenie.
Primirea șefilor 

misiunilor diplomaticeîn cursul zilei de luni, președintele Republicii Cipru,. Spyros Kyprianou și doamna Mimi Kyprianou au primit, la Palatul din Piața Victoriei, pe șefii misiunilor diplomatice și
pe reprezentanții unor organizații internaționale a- creditați în țara noastră,- împreună cu soțiile.Președintele Republicii Cipru s-a întreținut într-o atmosferă cordială cu diplomații prezențî.

Nicaragua

Frontul 
în plină

MANAGUA 25 (Ager- pfes). — Detașamente ale Frontului Sandinist de E- liberare Națională (FSLN) din Nicaragua au preluat, duminică, controlul asupra orașului Masaya, la numai 30. kilometri sud de capitala țării, Managua.într-o alocuțiune radiotelevizată, rostită duminică la Managua, dictatorul Somoza a „respins" rezoluția adoptată de reuniunea consultativă ministerială de la Washington a Organizației Statelor A- mericane (O.S.A.), rezoluție prin care participan- ții au condamnat regimul somozist și s-au pronunțat pentru demisia guvernului somozist. în urma acestei declarații a lui Somoza, observatorii politici apreciază că dictatorul intenționează să se cramponeze cu orice preț de putere, con- tinuînd acțiunile represive împotriva, populației cu ajutorul așa-numitei „gărzi naționale", ale cărei operațiuni sîngeroase le-a și elogiat, dealtfel, în cuvântarea sa. Opinia observatorilor este confirmată de intensificarea bombardamentelor de aviație și artilerie întreprinse de forțele somoziste asupra unor întregi cartiere ale capitalei, unde numeroși locuitori' au fost uciși sau răniți și un mare număr

sandinist 
ofensivăde clădiri au fost distruse;.

★în cadrul altor acțiuni militare, insurgenții au ocupat garnizoana de la Limon, în apropiere de Leon, posturile de frontieră Waslale și Somotillo, în nordul țării, precum și localitățile Penas Blancas și Sapoa, din sud.în ultimul timp, crește numărul celor care-1 pă- răsese pe dictatorul Somoza. Este și cazul echipajului avionului „Lanica", aparținînd lui Somoza, care a recunoscut guvernul de reconstrucție națională, pu- nîndu-se în serviciul mișcării insurecționale, ca și al echipajelor vaselor „El Salvador" și „Honduras".
ÎN URMA PLOILOR 

TORENȚIALE care au căzut vineri și sîmbătă în zona sudică a Voivodinei, mai multe comune, precum și suprafețe întinse de culturi au fost inundate — anunță agenția Taniug. în localitatea Vrșaț, cel mai mult afectată de inundații, se menține starea de urgență. Agenția Taniug precizează să s-au prăbușit 13 case, iar alte 100 au fost grav avariate.
LA MOSCOVA a avut loc cea de-a 36-a ședință 

a Comisiei permanente CAER pentru folosirea e- nergiei ațomice în scopuri pașnice, la lucrările căreia

Orientul Mijlociu
TEL AVIV 25 (Ager- pres). — în localitatea Herzliya, situată în apropiere de Tel Aviv, au început luni dezbaterile din ca Irul unei noi runde de negocieri egipteano-israe- liano-americane consacrate autonomiei palestinienilor din teritorile Gaza și Cisiordania. Delegația egipteană este condusă de Mustafa Khalil, prim ministru și ministrul afacerilor externe iar delegația israelia- nă de ministrul de interne Yossef Burg.Dezbaterile — relatează agenția M.E.N. — sînt consacrate armonizării pozițiilor în problemele divergente care fac obiectul negocierilor, definitivării aspectelor procedurale în vederea trecerii la negocieri directe asupra chestiunilor de fond privind autonomia teritoriilor Cisiordania și Gaza.

BEIRUT 25 (Agerpres).— Aviația israeliană și artileria grea a milițiilor de dreapta secesioniste libaneze susținută de cea israeliană au atacat, în ultimele 48 de ore, mai multe localități din sudul Libanului, provoeînd rănirea a zeci de persoane— relatează agențiile de presă. Atacul lansat duminică de opt avioane a- supra localităților Aqubi- yeh, Tafatha, Abou El-As- wad — situate în zona Zahrani-Tyr — a fost urmat, luni, ele un violent atac al artileriei grele is- raeliene și al celei aparținând forțelor -secesioniste libaneze, concentrat în special asupra punctelor Nabatieh, Aichieh, Habou- che, Kafar Romane și Ar- nottn.După cum transmite a- genția WAFA, forțele palestiniene și progresiste au ripostat, deșehizînd foc de artilerie .

Succese ale forțelor 
Zimbabwe

SALISBURY 25 (Ager- pres). — Forțele patriotice din Zimbabwe au intensificat în această lună lupta de eliberare împotriva regimului de la Salisbury. Astfel, după cum arată un bilanț al acțiunilor militare întreprinse la începutul lunii, dat publicității de ziarul „Zimbabwe Peoples. Voice", forțele de eliberare au scos din luptă ' numeroși militari inamici și au capturat importante cantități de armamente și muniții. în apropierea centrului administrativ. GWELO, patrioții au distrus un post de poliție ce constituia un centru al acțiunilor represive antipopulare. .Au fost distruse, de asemenea, în diferite regiuni, o serie de tabere militare inamice, iar în zona Nkani a fost nimicită o coloană de autovehicule militare ale tru- •pelor regimului de la Salisbury.
Pe scurt < Pe scurtau participat delegații din țările membre ale CAER si R.S.F.I. Delegația română a fost condusă de C. Mi- hulecea, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.

LA ÎNCEPUTUL LUNII 
IULIE, un milion trei sute de mii de locuitori ai Etiopiei vor fi încadrați în grupe de alfabetizare. Ei vor urma cursuri în cadrul unei campanii de trei luni de lichidare a analfabetismului. În cadrul centrelor provinciale au

fost create centre de coordonare a campaniei, s-au pregătit materiale didactice în cele cinci dialecte cu cea mai largă răspîndire în Etiopia.
CA URMARE A DIFI

CULTĂȚILOR cu care este confruntată economia elvețiană, aproape 500 de întreprinderi economice din Elveția au trecut în luna mai la săptămîna de lucru redusă, cu diminuarea corespunzătoare a salariilor. Măsura a afectat aproape 15 000 de oa

meni ai muncii. în comparație cu luna mai a a- nului 1978, șomajul parțial în țară s-a dublat.
GUVERNUL IRANU

LUI a hotărît naționalizarea imediată a companiilor de asigurări — a a- nunțat. la Teheran, postul „de radio iranian, reluat de agențiile internaționale de presă. Această măsură — precizează agențiile — care intervine după naționalizarea, la 8 iunie, a băncilor, a fost luată de guvern după aprobarea Consiliului Revoluției în scopul „stabilizării economiei țării".
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Mica publicitateVÎND Dacia 1100, strada*' Karl Marx nr. 13 Petroșani. (507) ' . 'PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Szasz Adalbert, eliberată de I.M. Eupeni. Se declară nulă. (501)
ANUNȚURI DE

FAMILIE

Familia Soare Aurel mulțumește celor care au participat la înhumarea celui care a fost tată, bunic și socru ' . bun - ’KEDVES IOSIFAmintirea lui va ră- mîne veșnic în inimile noastre. (508)
f-Lupu Iuliana, fiică, mulțumește pe această cale tuturor celor care au luat parte la înhumarea scumpului ei tată KEDVES IOSIFFamilia Anițescu mulțumește rudelor, prietenilor și colegilor, care au participat 1 înhumarea celui care a fost bun soț, tată, fiu, ginereANIȚESCU VASILSO lacrimă și o floare pe mormîntsl lui. (510)

'< TIA Șl ADMINISTRAȚIA» Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL s Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


