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La Lupeni s-a încheia!

Decada cărții 
social-politice 
pentru

Deschisă în ziua de 21 a- 
ilie, la librăria din cen

trul orașului Lupeni, în pre
zența a peste 50 de uteciști, 
„Decada cărții social-politice 
pentru tineret", inițiată în 
cinstea gloriosului semicen
tenar al P.C.R., a cuprins 
o serie de manifestări. La 
liceul din localitate a avut 
loc o sesiune de referate și. 
s-a deschis o interesantă ex
poziție cu cărți s'ocial-poli- 
tice. Expoziții similare au 
funcționat la exploatarea mi
nieră și la clubul muncita-

resc, unde a fost organizată 
și o vizionare colectivă a fil
mului „Sens unic", producție 
a cineamatorilor din Lupeni.

„Decada cărții social-politi- 
ce pentru tineret", care s-a 
bucurat de un deosebit inte
res, s-a încheiat în 30 apri
lie, cînd a fost organizată 
seara omagială „Partid iubit, 
patrie mîndră11. Cu acest pri
lej, tinerii poeți locali Ion 
Gîf-Deac, Paul Șomăcescu, 
Alexandru Dobrițoiu, Mariela 
Andrei au recitat din versu
rile lor patriotice dedicate 
patriei, partidului.

O Peste 2 000 tone cărbune Brut realizate 
suplimentar sarcinilor pe ansamblul Văii Jiu
lui în luna aprilie, ceea ce ridică la peste 28 000 
de tone producția dată de la începutul anului 
peste plan • Tot minerii de la Lupeni pe locul 
fruntaș • Semne de redresare la Aninoasa și 
Paroșeni ® Barometrul calității producției in
dică creșteri.

Manifestări consacrate se
micentenarului Partidului 
Comunist Român 
Comunicat comun 
iugoslavo-egiptean

@ FAPTUL DIVERS 
ÎN LUME

Minerii Văii Jiului au sărbăto
rit ziua de 1 Mai cu satisfacția 
raportării unor rezultate bune ob
ținute la extracția cărbunelui în 
cinstea acestei mărețe sărbători a 
oamenilor muncii de pretutindeni 
fi o gloriosului semicentenar al 
partidului. Acest lucru îl relevă 
de altfel situația definitivă înche
iată la Centrala cărbunelui pri
vind bilanțul pe luna a patra 
la activitatea de producție o 
unităților miniere din bazin. Mo
bilizate și îndrumate de organele 
și organizațiile de partid în direc
ția mai bunei folosiri a capaci
tăților de producție și a fondului 
He timp disponibil, organizării 
superioare a producției și o 
muncii și folosirii resurselor inter
ne de sporire a vitezelor de lu- 

■ cru in frontul abatajelor, colec
tivele miniere ale municipiului 
nostru au realizat, în luna aprilie, 
o producție de cărbune ce în
trece cu peste 2 000 de tone ni
velul prevederilor de plan. Aceas
tă cantitate suplimentară face ca 
depășirea de plan realizată pe 
ansamblul exploatărilor miniere 
din bazin să totalizeze de la 
începutul anului peste 28 000 to

semicentenarul glorios 
al partidului, întregul nostru 
popor aduce un fierbinte o- 
magiu înțeleptului său con
ducător pentru viața nouă, 
liberă, demnă și prosperă, își 
exprimă încrederea nestrămu
tată în politica sa științifi
că, realistă de propășire ne
contenită a țării, de ridicare 
a ei pe trepte tot mai superi
oare de civilizație și progres, 

înfățișarea României de azi 
este fundamental diferită 
față de cea din trecut. Ca 
urmare a vastei activități 
creatoare, a muncii entuzias
te desfășurate de popor în 
anii de după eliberare, țara 
noastră s-a transformat din 
temelii, s-a înnoit radical, 
devenind un stat modern și 
prosper, suveran și indepen
dent, cu o economie și cultu
ră înfloritoare, cu un nivel 
de trai în continuă creștere. 
Socialismul a devenit pe pă- 
mîntul românesc o realitate 
vie. Pentru prima oară în 
îndelungata sa istorie, popo
rul nostru a cucerit o reală 
libertate socială și națională, 
o situație de adevărat stăpîn 
al propriei sale patrii, drep
tul sacru de a-și hotărî sin
gur destinele.

ne de cărbune. Meritul principal 
în onorarea scadenței a patra cu 
succese revine minerilor 
peni care au dat, peste 
luna trecută, 6 100 tone 
bune, situîndu-se și de 
dată în fruntea întrecerii 
te, urmați de minerii de 
băteni cu peste 300 de tone, Lo
nea cu 1 800 tone, Petrila cu 
1 600 tone și Vulcan cu aproape 
800 tone.

In partea finală a lunii înche
iate, o înviorare puternică a inter
venit în activitatea minelor Ani
noasa și Paroșeni. Pentru prima 
oară în acest on, minerii de la 
Paroșeni au încheiat luna cu pla
nul realizat șî depășit cu 69 de 
tone, iar minerii de la Aninoasa 
au extras peste sarcinile pe a- 
prilie 100 de tone.

In bilanțul încheiat pe luna trecu
tă la C.C.P. se înscriu, de ase
menea, ca rezultate marcante — 
depășirea planului la producția 
netă cu peste 7 500 tone de căr
bune și îmbunătățirea calității 
producției brute, ilustrată de redu
cerea cu 0,2 puncte sub norma 
prevăzută a conținutului de cenu
șă în cărbunele extras.

Duminică după-amiază s-a 
desfășurat la căminul cultu
ral din Iscroni 
„Cine știe, cîștigă" 
„Pagini glorioase 
partidului nostru 
în cei 50 de ani 
tate". Concursul,

concursul 
pe tema j 
din lupta 
comunist 

de activi- 
dotat cu

Măsura resurselor creatoare

premii în obiecte, a atras nu
meroși participanți și peste 
100 de spectatori care au a- 
sistat la desfășurarea lui. 
Cîștigătorii concursului i loan 
Marinescu, Gheorghe Albescu 
și Rodica Iovan. După acor
darea premiilor, ei au fost 
felicitați de comitetul comu
nal de partid Aninoasa și 
de conducerea căminului cul
tural din Iscroni, care a or
ganizat această manifestare 
prilejuită de aniversarea a 50 
de ani de la crearea partidu
lui.

Priviți modernele instalații 
de extracție de la Lonea II, 
Aninoasa Sud, Uricani... Ad
mirați înaintarea către adîn- 
curi a instalației complexe de 
săpare, cu cofraj glisant, de 
la puțul principal al minei 
Livezeni ...Contemplați silue
ta mîndră a funicularului din 
incinta minei Vulcan,.. Vă 
uitați la cea dintîi stație de 
turbo-compresoare din Valea 
Jiului... Puteți răspunde" la 
întrebarea: cine le-a proiec
tat ? Dacă nu, vă va ajuta u- 
nul dintre inginerii Văii Ji
ului, specializat în probleme 
de proiectare a construcțiilor 
și instalațiilor mecanice mi
niere, 
nistul 
capul 
levată 
mină pe aceste meleaguri ca
re să nu poarte pecetea efor
tului de creație al lui, al co
lectivului unde își desfășoară 
munca i I.C.P.M.H. Dezvolta
rea în perspectivă a exploa
tărilor miniere din bazin va 
purta seva căutărilor lor crea-

toare. Ultima înfăptuire : pro
iectul de dezvoltare și siste
matizare a Uzinei de utilaj 
minier Petroșani, pe cale de 
a prinde viață. Soluțiile alese 
converg către opțiuni de ma-

șini moderne, de proveniență 
autohtonă mai ales, care să 
aducă însemnate economii de 
valută. In paranteză fie spus, 
viitoarea turnătorie a U.U.M.P 
se va situa la nivelul tehno
logic al Uzinei 23 August din 
București...

Una dintre calitățile esenți
ale ale proiectantului Mihai 
Varga: apropierea de sufle
tul tinerilor, continua grijă 
de a-i ridica în grad profe
sional, de a-i modela. După 
ce au lucrat în sfera de in
fluență deosebit de fertilă a 
acestui om, a acestui comu
nist, Gavril Badza, loan Za- 
harie, Iosif Nitray, Anton Le
grand. Ladislau Tolvay au 
trecut „pe cont propriu"...

O măsură a resurselor 
creatoare, a tenacității și hăr
niciei colectivului! realizarea 
instalațiilor complexe de să
pare a puțurilor de mină cu 
cofraj glisant, într-o gamă 
variată, care și-au valorificat 
frumoasele însușiri la Dîlja, 
Petrila, Aninoasa, Uricani 
...Cu unul dintre ele, briga
da lui Dionisie Bartha, de la 
mina Livezeni, a stabilit re
cent uluitorul record național 
de 94 de metri avansare lu
nară pe verticală, înspre noi 
izvoare de aur 
dîncurilor.

(Continuare în pag. a 3-a)

Zilele trecute holul Casei de 
cultură din Petroșani a găz
duit o reușită expoziție, orga
nizată de cercul filatelic „Mi
nerul" în cinstea semicentena
rului P.C.R. Bogăția și valoa
rea exponatelor, varietatea te
melor au ilustrat cu prisosin
ță seriozitatea activității depu
se de membrii acestui cerc cu 
mulți adepți de toate vîrstele 
și profesiile.

De un deosebit interes s-au 
dovedit a fi numeroasele ex
ponate evocînd lupta poporului 
român pentru libertate-și inde-' 
pendență națională, pentru so
cialism, mișcarea muncitorească 
sindicală și de tineret, priete
nia cu țările socialiste, refor
mele adinei din viața poporului 
nostru în anii socialismului, 
viața și activitatea lui V. I. 
Lenin ș. a., aparținînd filatc- 
liștilor N. Popon, Fr. Donin și 
C. Bredan. Am văzut aici unele 
dintre primele mărci de după 
eliberare reprezentînd reforma 
agrară, naționalizarea, procla
marea Republicii Populare Ro
mâne, cooperativizarea agricul
turii. apoi timbre comemorati
ve dedicate unor mari perso
nalități precum Mircea cel Bă- 
trîn, Ștefan cel Mare, Fr. En
gels ș.a.m.d.

O mare parte a panourilor 
din expoziție au fost dedicate 
sportului. Filateliștii E. Gold
stein, V. Oros, I. Gbrfy au pre
zentat multe rarități, între care 
amintim : plicurile olimpice la 
prima zi, colile ștampilate de

instrument de înfăptuire 
a prugramului partidului

In anii socialismului, pe 
baza realizării unor ritmuri 
înalte de creștere a produc
ției industriale, țara noastră 
a devenit de 17 ori mai pu
ternică, din punct de vedere 
industrial, decît în 1938. De-a 
lungul deceniilor de muncă 
pașnică, constructivă ne-am 
făurit o industrie viguroasă 
și diversificată, amplasată în 
mod rațional pe întregul te
ritoriu național, înzestrată cu 
mijloace tehnice moderne și 
cu cadre competente. Mari 
zone ale țării, care, în trecut 
duceau o existență anonimă, 
au fost ridicate la o viață 
înfloritoare. Astăzi, nu exis
tă oraș sau comună în care 
să nu se reflecte rezultatele 
dezvoltării economiei noastre, 
în care să nu se fi creat uni
tăți productive și social-cul- 
turale, iar valorile materiale 
și spirituale ale socialismului 
să nu fi pătruns și statorni
cit,

Izbînda relațiilor de pro
ducție socialiste, schimbarea 
profundă a modului de viață 
al poporului au determinat 
transformări radicale în struc
tura socială, în compoziția 
și fizionomia tuturor catego-

nilor sociale, în relațiile din
tre ele. Societatea noastră se 
caracterizează printr-o coezi
une și omogenitate mereu 
creseîndă, prin unitatea în
tregului popor în jurul parti
dului comunist, unitate ca
re exprimă adeziunea depli
nă a tuturor oamenilor mun
cii la politica partidului, la 
idealurile socialismului.

Transformările radicale prin 
care a trecut țara noastră pe 
drumul străbătut spre a a- 
junge la societatea de astăzi 
se datoresc într-un mod ho- 
tărîtor partidului comunist 
care, aplicînd creator învă
țătura marxist-leninistă la 
condițiile noastre interne, în
deplinește cu succes, de mai 
bine de un sfert de veac, ro
lul de forță politică conducă
toare a statului, a întregii 
noastre vieți sociale. Popo
rul a găsit în partidul său co
munist călăuza fermă de ca
re avea nevoie pentru a făuri 
o viață nouă, pentru a-și rea
liza idealurile și aspirațiile 
sale de secole. Prin întreaga 
sa istorie de cinci decenii, 
prin vastul său program de 
construcție a noii Românii

Un autentic
cerc de

literatură
In procesul de invățămînt 

elevii iși manifestă nu nu
mai aptitudinile lor cele mai 
marcante, ci și dorința de 
a-și lărgi aria cunoștințelor, 
in virtutea înclinațiilor. A- 
ceasta este rațiunea existen
ței cercurilor pe materii in 
școli, o formă de invățămint 
mai elastică, ce depășește li
mitele, fortuite, ale lecției.

Un asemenea cerc există 
la Liceul din Vulcan; cercul 
de literatură română cu sta
tut de cenaclu. Intr-un fel el 
este singular: elevii nu nu
mai că iși îmbogățesc cunoș
tințele de literatură română 
și universală, făcind conside
rații pe marginea operelor u- 
nor scriitori nestudiați in 
școală, ci iși încearcă ei în
șiși condeiul in diverse crea
ții. De fapt cam așa trebuie 
să arate un cerc de litera
tură rămână. Importanța li

închinată sărbătoririi celei 
de-a 50-a aniversări a creă
rii P.C.R., recenta ședință 
festivă a subfilialei U.S.S.M. 
Petroșani, a prilejuit manifes
tarea recunoștinței și caldu
lui atașament 
medico-sanitare 
Jiului față de
nostru încercat și iubit, Parti
dul Comunist Român.

In cadrul festivității la ca-

re au participat medici, far
maciști și asistenți de la toa
te secțiile spitalelor, policli
nicilor și circumscripțiilor din 
municipiul Petroșani, s-au 
prezentat următoarele comu
nicări științifice i „P.C.R. — 
inițiatorul importantelor noas
tre realizări medico-sanitare" 
(susținută de medicul emerit 
doctor Ovidiu Constantines- 
cu, președintele colegiului ju-

dețean al 
maeiștilor); 
niversare — 50 de ani de la 
crearea P.C.R." (prezentată 
de doctor Viorica Munteanu, 
medic principal de circum
scripție); „Probleme de etică 
medicală" (susținută de doc
tor în medicină Iosif 
Eșanu, președintele subfilialei 
U.S.S.M. Petroșani).

Numeroșii participant la

la olimpiadele de vară și iar
nă, mărcile dedicate celebrului 
fotbalist brazilian Pele și altou 
mari sportivi ai lumii etc. Un 
alt compartiment al expoziției 
a ilustrat flora și fauna în fi
latelie. Mărci din diferite țări 
ale lumii aparținînd filateliș- 
tilor E. Bencea, T. Svoboda, E. 
Iolanda au surprins în imagini 
elocvente cunoscute frumuseți 
naturale din toate colțurile glo
bului, specii rarisime de ani
male și plante.

Alte teme au ilustrat pictura 
în filatelie (au expus Marina 
Bredan și Geta Bîrnă), explo-< 
rarea lunii (Igor Caneli), Cru
cea Roșie (Paul Joszef) colecții 
cunoscute din muzeele lumii 
(ing. Fr. Donin). ș.a.m.d.

Pentru prima dată în Valea 
Jiului, după cunoștințele noas
tre, au fost prezentate exponate 
de maximafilie, o foarte inte
resantă și dificilă ramură a fi
latelici, încă puțin abordată la 
noi in țară. Tovarășii E. Ben
cea și V. Oros au reușit să a- 
dune zeci de exponate româ
nești și străine cu subiect ase
mănător urmărind reluarea u- 
nor teme legate de artă, do 
faună și floră atît în filatelie 
cît și în cărțile poștale ilus
trate. Considerăm că o propa
gandă mai susținută în această 
direcție prin expoziții special 
dedicate maximafiliei, prin fa
cilitarea unor schimburi cu ma- 
ximafiliști din țară și străină
tate ar fi binevenită.

Dorim ca astfel de expoziții, 
care constituie o bună propa
gandă pentru filatelie — aceas
tă frumoasă și instructivă în-< 
deletnicire — să fie organizate 
cît mai des. O remarcă: cre
dem că gruparea panourilor cu 
teme apropiate ar fi mai în 
măsură să ilustreze temele res
pective decît risipirea acestora 
peste tot în expoziție cum a 
fost cazul cu acest prilej.

că in

nei astfel de orientări, care 
pornește atit de la elevi, dar 
și de la profesorul-îndrumă- 
tor, este indubitabilă: elevii 
înțeleg și pot face chiar a- 
precieri valorice personale a- 
supra literaturii moderne, 
mai ales asupra poeziei, de 
multe ori respinsă din nein- 
țelegere.

De la prof. Mircea Mun- 
teanu, îndrumător al cercu
lui de literatură de la Li
ceul Vulcan, aflam
școală sint și elevi-poeți ale 
căror creații se remarcă prin 
maturitatea lor. li amintea 
pe Dan Marinescu, Mihai 
Purice, Lucia Ardeleanu, Do
rina Balint, Jeni Barbu, care 
pregătesc in aceste zile un 
simpozion de poezie, creație 
personală, dedicat semicen
tenarului P.C.R. Constituit in 
acest an școlar, cercul de li
teratură a avut și preocupări 
de culegere și prelucrare a 
folclorului local.

Cu o astfel de activitate, 
cercul de la Liceul din Vul
can iși îndeplinește adevăra
ta sa funcție, aceea de for
mare și informare a elevilor, 
de pregătire a lor ca oameni 
de cultură, indeplinindu-se și 
imperativul orientării timpu
rii asupra profesiunii viitoare 
potrivit talentulu 
națiilor autentice.

ședința festivă, au ascultat 
cu deosebit interes comuni
cările prezentate, apreciind 
ținuta științifică și valoarea 
lor dooumentară. Această 
festivitate organizată în ca
drul Spitalului din Petroșani 
constituie omagiul pe care 
corpul medico-sanitar din 
Valea Jiului îl aduce Parti
dului Comunist Român de la 
a cărui înființare se împli
nește o jumătate de secol.
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Nici de această dată Moldovan nu a putut fi învins
1l

Echipele Liceului industrial minier și Liceului teoretic Petroșani 
campioane municipale la pentatlon atletic școlar Cu cîntecul

FOTBAL, DIVIZIA C

Știința Petroșani
Minerul Motru 3-0 (1-0)

După evoluția submediocră a 
studenților din Petroșani la 
.Timișoara, în fața echipei Elec
tromotor, eram convinși că ei 
vor face totul pentru a se rea
bilita în fața propriilor supor
teri, lucru pe care l-au reușit 
duminică dimineața pe stadio
nul „Jiul". Am asistai ia o în- 
iilnire de divizia C în care s-a 
jucat un fotbal de bună calitate. 
Oipsit de durități, presărat cu 
numeroase clipe de suspens Iă 
ambele porți.

știința a apărut mult schim
bată în bine. Ea a practicat un 
fotbal modern, cu acțiuni ra
pide. cu un-doiuri de mare 
finețe ale „centralilor" V. Io
nescu și S. Grizea iar mijlo
cul terenului a fost bine aco- 
pt. < de insistentul Tismănaru 
șj de subtilul Știr. Simpla lec- 
turare a scorului (3—0 pentru 
gazde) ar lăsa impresia că 
gazdele au atacat in permanen
ță, dar apărătorii echipei din 
Petroșani au avut, totuși, mult 
de lucru. Fotbaliștii din Motru 
nu contraatacat periculos, fiind 
,de mai multe ori pe punctul de 
a înscrie. Numai forma ex
celentă a lui Berindei și inter
vențiile de ultim moment ale 
apărătorilor Botoș, Tudor, Ză- 
vălaș. Varhonic au făcut ca 
execuțiile lui Stoichițoiu și 
Gheorghe Ionescu să nu se 
solde e cu goluri.

Spre surprinderea generală, 
In primele 5 minute consemnăm 
atacuri furibunde ale oaspeților 
care își anunță intenția de a 
nu ceda cu ușurință. Gh. Io
nescu (min. 3) ..îl întinde" pe 
©Crinde’ printr-un șut violent 
‘de la distanță. Gazdele lan
sează primul atac mai peri
culos în min. 5 : Știr driblează 
doi adversari, centrează precis

în mijlocul careului și Grizea 
înscrie din voie sub bara trans
versală. In continuare, fazele 
alternează de la o poartă la 
alta, dar cei care domină, to
tuși teritorial sînt studenții. 
V. Ionescu (min. 8, 20, 35),
Grizea (min. 11, 15, 16), Știr 
(min. 25), Rotea (min. 35) sînt 
la un pas de gol, dar șuturile 
lor ocolesc cadrul porții, sînt 
apărate admirabil de Stan, iar 
cel al ultimului a întîlnit bara. 
Minerii ratează egalarca prin 
Gh. Tonescu (min. 29),

Repriza secundă debutează 
cu atacuri în viteză în direc
ția porților apărate de Berin
dei și Stan. Primul se remarcă 
prin apărarea unei mingi-gol 
semnate de ex-jiulistul Stoi
chițoiu. Avertismentul prinde 
bine echipei din Petroșani care 
asaltează poarta minerilor și 
reușește să majoreze scorul în 
min. 56. Grizea se lansează 
într-o cursă debordantă pe 
partea stingă a terenului, cen
trează impecabil în fața por
ții adverse, V. Ionescu întîrzie 
să șuteze, dar Bălăneanu, mai 
atent, reia de la cițiva metri 
pe jos în gol. Din acest moment 
studenții pun complet stăpî- 
hire pe joc. Cu 10 minute înain
te de final, în urma unei acțiuni 
solitare, cel mai bun jucător 
de pe teren — Grizea — sta
bilește rezultatul final : Știința 
3 — Minerul 0.

învingătorii au folosit urmă
torul „11“ : Berindei — Botoș, 
Zăvălaș, Tudor. Varhonic — 
Tismănaru, Știr — Bălăneanu, 
Grizea, V. Ionescu, Rotea.

A arbitrat corect o brigadă 
din Timișoara, condusă la 
centru de loan Popa.

Nicoiae LOBONȚ

Metalul Turnu Severin
Minerul Lupeni 3-0

Deși este avantajată mai 
mult de programarea returului 
tîeeît Vulturii Lugoj, C. F. R. 
Caransebeș și Știința Petroșani 
—principalele candidate la șe
fia serici a V-a a diviziei C—, 
«hipa Minerul Lupeni se men
ține la diferență apreciabilă în 
urma lor, autoredueîndu-și 
șansele la titlu. Zicem autore- 
ducîndu-.și-le pentru că nu 
prea aduce puncte din deplasa
re iar acasă a cedat Științei 
un punct enorm.

Duminică Minerul Lupeni a 
evob’^» la Turnu Severin în 
compania echipei locale Meta
lul. După cum ne-a mărturisit 
antrenorul Cornel Cărare, gaz
elele au prestat un joc foarte 
bun și au învins pe merit, cu 
scorul de 3—0 Echipa sa a e- 
voluat inegal. Linia de apăra
re a romis numeroase greșeli 
tehnice Și tactice, reușind și 
..performanța* de a înscrie do
uă goluri în propria poartă. In 
m'nutul 20 Burnete l-a deru
tat pe portarul Purice, mingea 
să-ind din umărul lui în pla- 
Ea porții, iar în minutul 75, 
'Ambrus i-a învins și el pe co
legul din poartă. Gazdele au 
înscris un singur gol și astfel 
au eîștîgat partida cu scorul de... 
3—0.

Minerul Lupeni nu a jucat 
răi Half ia îndeosebi s-a achi
tat conștiincios de sarcini. Pre- 
ciip și Szilagy muncind enorm 
0e mult, dar mingile recupe

rate și „prelucrate" de ei 
fost irosite cu seninătate, 
egală măsură de cei patru 
tacanți — Cotroază, Răsădeanu, 
Lucuța și Mitu. Cu o asemenea 
înaintare ștearsă, vlăguită, im
precisă în șuturi și lipsă- de 
dăruire. Minerul Lupeni nu 
poate aduce puncte din depla
sare. Este adevărat că oaspeții 
și-au creat și ei cîteva ocazii 
de gol dar nu le-au fructificat. 
Astfel. Burnete și Gros au ni
merit cîte o dată în bară, iar 
Mitu s-a fisticii, doar eu por
tarul advers în față și a ratat 
o mare ocazie — ca să amin
tim numai situațiile cele mai 
favorabile în rare s-au aflai 
jucătorii de la Minerul.

Pînă ]a finele campionatului 
mai sînt șase etape din care 
Minerul Lupeni are patru aca
să și numai două în deplasare. 
Dacă ar aduce și cele patru 
puncte de afară, noate... Dar să 
lăsăm să facă aceste calcule 
Cotroază și colegii săi și să se 
mobilizeze mai mult pentru ob
ținerea lor.

In partida de 
neru] Lupeni a 
toarea formațe ■ 
bruș, Aruncuteanu, 
Polgar - 
Cotroază, 
van). Lucuța (Gros). Mitu.

Etapa viitoare ■ Minerul Lu- 
_ Steagul roșu Plenița.

au
In
fl

duminică Mi- 
utilizat urmă- 
Purice —Am- 

Burnete, 
Szilagy, Precup — 
Răsădeanu (Moldo-

G. DINU

La Deva s-au consumat du
minică întrecerile etapei ju
dețene a ..Crosului tineretu
lui". Echipa reprezintativă a 
municipiului Petroșani a avut 
o comportare foarte bună ; o- ... • ■ șj

de
cupînd locul 1 pe județ 
dobîndind patru titluri 
campioni județeni.

Iată numele atleților 
Petroșani care au înre 
cele mai bune rezultate 
TEGORIA 15 — 10 ani FETE: 
Elena r-ilan, Școala generală

din 
strat 
CA-

nr. 1 Petroșani — campioană 
județeană pe 1971 ; Viorica 
Vînătoru — locul III ; Daria 
Păun — locul IV; Marcela 
Radu — locul VI. BĂIEȚI : 
Eugen Roiban, Grupul școlar 
minier Petroșani — campion 
județean pe 1971 ; Ion Solyom 
— locul IV ; Alexandru Kan
tor - locul V. CATEGORIA 
16 — 19 ANI FETE: Euge
nia Nicoiae — locul III Flo- 
rica Medrea — locul IV. BĂ
IEȚI : Ion Rădescu, Liceul Pe-

Tini]) de două zile, 28—29 
aprilie a. c., stadionul Jiul 
din Petroșani a găzduit eta
pa municipală a concursului 
allctic al elevilor din licee 
și școli profesionale. Deși 
fiecare profesor de sport din 
școlile municipiului își cu
noștea obligațiile dih calen
darul sportiv — mai fuse
seră anunțați și la cercurile 
pedagogice —, totuși profeso
rii de la liceele din Urieani 
și Lupeni și’ de la Școala 
comercială din Petroșani nu 
și-au trimis reprezentanți la 
concurs, motivînd lipsa tim
pului și a condițiilor de pre
gătire.

La start s-au aliniat trei 
echipe de fete și șase de bă
ieți. La băieți, cel mai bine 
s-au . omportat echipele re
prezentative ale Liceului in
dustrial minier din Petroșani

caic nu ocupat primele două 
locuri în clasamentul gene
ral. Locul III a revenit echi
pei Grupului școlai minier 
Lupeni, iar pe locurile urmă
toare s-au situat, în ordine, 
Grupul școlar minier Petro
șani, Liceul Petrila, Liceul 
teoretic Petroșani.

Tată și numele componcn- 
ților echipei campioane mu
nicipale, pregătiți de prof. 
Xenia David : Dumitru Iler — 
2 295 puncte, Romeo Matei — 
2 345, Victor Ardeleanu — 
2 248, Ludovic Krausz — 
2 124. Albert Gergely - 1 945. 
La fele, primul loc și titlul 
de campioană municipală au 
revenit echipei Liceului teo
retic Petroșani (prof. Gheor
ghe Pop) care a avut urmă
toarea componență : Monica 
Iacob — 3 229, Codrul,a Șielo- 
van — 2 628, Zoia Vîjdea — 
2 616, Maria Erkedy — 2 485,

Titliana Mustață — 2 348, Vulcan, iar pe locul III —
Georgeta Stoican — 2 254. Pe Liceul Petrila.
locul II s-a clasat Liceul I. IMLING

Echipa Liceului industrial minier Petroșani — campioană 
municipală.

Din alte
sporturi

HAN D BAL

Finala grupurilor 
școlare miniere

la Lupeni
Orașul Lupeni a găzduit cu 

cîteva zile în urmă faza fi
nală a campionatului repu
blican de handbal rezervat 
școlilor din cadrul Ministe
rului minelor, petrolului și 
geologiei. Și-au dat întîlnire 
8 echipe reprezentînd școli 
profesionale miniere din ju
dețele Maramureș, Gorj, Pra
hova, Argeș, Alba și Hune
doara. întrecerile s-au desfă
șurat în două serii și s-au 
soldat cu următoarele rezul
tate :

Seria I : Petroșani — Baia 
Mare 17—14: Baia Mare — 
Zlatna 22—8: Petroșani — 
Lupeni 19—18; Petroșani — 
Zlatna 35—12; Lupeni — Zlat
na 19—11; Baia Mare — Lu
peni 16—16.

Seria a Il-a : Filipeștii de 
Pădure — Gurabarza 26—16; 
Motru — Cîmpulung Muscel 
28—12; Motru — Gurabarza 
16—9; Filipeștii de Pădure — 
Motru 8—16; Gurabarza — 
Cîmpulung Muscel 14—12: 
Filipeștii de Pădure — Cini- 
pulung Muscel 32—6.

3—4 s-au 
Grupului 

Mare și a

Pentru locurile 
intilnit formațiile 
școlar minier Baia 
Școlii profesionale Gurabarza. 
Au cîștigat handbaliștii ma
ramureșeni cu scorul de 
18—12.

Ultima partidă, pentru de
semnarea cîșligătoarelor pri
melor două locuri a opus e- 
ehipele Grupului școlar iT#j- 
nier Petroșani și Școlii pro
fesionale Filipeștii de Pădurfe. 
In prima repriză, elevii pe- 
troșăneni au jucat foarte bine 
și au condus ca scor, dar 
în cea de-a doua ei au cedat 
partenerilor de întrecere 
pierzînd partida cu 19—23. 
Deci primul loc a fost ocu
pat de echipa Școlii profe
sionale Filipeștii de Pădure, 
locul II a revenit formației 
Grupului școlar minier Petro
șani și locul III reprezenta
tivei județului Maramureș — 
Școala profesională Baia 
Mare.

I. I.

Jiul Petroșani
9

pe teren
De bună seamă, întîlnirea 

dintre echipele feminine de 
handbal Jiul Petroșani și 
Sparta Mediaș se anunța di
ficilă pentru gazde. Medie- 
șencele dețin o poziție frun
tașă în clasament, .atentind" 
chiar la șefia seriei, și era 
de așteptat să abordeze jo
cul de la Petroșani în forță, 
dar și cu prudență, pentru 
a obține măcar un punct. To
tuși, nimeni nu se gîndea 
jiulistele vor evolua alît 
slab, cedînd fără drept 
apel pe teren propriu, 
ceasta cu alît mai mult dacă 
privim puțin înainte la jo
curile foarte bune prestate 
de elevele profesorului Eugen 
Bartha în deplasare la Cluj 
și în orașul Victoria (unde 
au cîșligat o partidă viu 
disputată) și acasă cu Voința 
Sighișoara, cînd, de aseme
nea, au învins lejer. Sigur 
că .și înfrîngerea este înscrisă 
în lupta sportivă și nu putem 
pretinde numai victorii în 
lanț, fără iminentele poticneli. 
De aceea nu faptul că echipa 
Jiul a pierdut ne supără mai 
mult, ci maniera în care a 
cedat adversarului, jocul ei 
slab, fără nerv, haotic am 
spune.

Punînd în balanță valoarea 
celor două formații, trebuie 
să recunoaștem că Sparta

ea 
de 
de
A-

O nouă ocazie, o nouă... ratare!

troșani — campion județean pe 
1971; Gogu Sevastru — locul 
III. CATEGORIA PESTE 19 
ANI FETE: Maria Imling — 
locul II ; Margareta Recsak 
— locul IV , Rodica Pușca — 
locul V ; Maria Stelea — lo
cul VI. BĂIEȚI : Ion Maghe- 
ru, E. M. Lonea — campion 
județean pe anul 1971.

Sportivii clasați pe locurile 
I—II vor participa ia faza 
finală.

I. 1ĂCOB

învinsa
propriu

Fotbal

și dansul 
in mijlocul 

naturii
TtiHpan < rotii, Valea

Morii-Vulcuii, Agrement — 
Lupeni, pariul din l’etiila. 
Sterminos-t irbani suit lot uri 
de agrement bine cunoscute 
în Valea Jiului. Iu dupâ- 
amioza zilelor de I și 2 mai 
ele au cunoscut o animație 
deosebită. atracția nefiind nu
mai i/c natură peisagistică ci 
și spectaculară.

Pe estrade amenajate in aer 
liber au -irul loc spectacole 
ale artiștilor amatori din Va
lea Jiului, lată, de pildă, te 
ne scrie corespondentul nos
tru Iulian lordache „Valea 
Morii, locul unde-și petrec 
vulcănenii zilele de sărbătoa
re, a răsunat și acum de ve
selie și voie bună. Mineri, 
constructori, energelicieni și 
numeroși alți oameni ai mun
cii au petrecut cu voioșie și 
optimism, închinînd un pa
har pentru realizările înfăp
tuite, pentru succesele viitoa
re. Flacăra petrecerii a fost 
îndelung alimentată de către 
fanfara clubului sindicatelor 
din localitate, de echipa de 
dansuri populare alături de 
care au evoluat numeroși in
terpret ai frumosului nostru 
cinter strămoșesc. Am văzut 
oameni cuprinși in hore 
sprintene, pe covorul verde 
al ierbii am intilnit grupuri 
de prieteni, colegi de muncă, 
familii" Specifice zilei de 1 
Mai sînt serbările cîmpenești 
in care tradiția se împletește 
armonios eu elementele vieții 
moderne

Atmosfera sărbătorească a 
fost prezentă nu numai in 
orașe, ci și in natură. Sute 
de locuitori ai Văii Jiului au 
urmărit, cu interes evoluția 
tarafurilor și soliștilor de 
muzică populară, a fanfare
lor. echipelor de dansuri și 
formațiilor de muzică ușoară. 
Așa a fost la Iscroni, stadio
nul din Aninoasa. Agrement 
— Lupeni, parcul din Petrila 
și în multe alte locuri La 
coborirea serii, serbările cim- 
penești au luat sfirșit, insă 
au început, la Casa de cul
tură și cluburi, seri distrac
tive ale tineretului. Ziua de 
2 mai a fost bogat co
lorată în manifestări cul
tural-sportive ale școlilor. 
Astfel a fost la clubul din 
Vulcan, la Lupeni, și in alte 
localități.

Regiune de munte, Valea 
Jiului beneficiază de locuri 
pitorești a căror frumusețe 
este parcă redescoperită cu 
fiecare prilej de drumeție. 
Cabanele Rusu, Lunca Florii, 
Voievodu, Peștera Roii. Stra
ja, Cimpu lui Neag au atras 
în zilele de 1 și 2 mai sute 
de turiști

Pretutindeni in Valea Jiu
lui au fost programe artis
tice pe măsura zilelor de săr
bătoare. Cîntecul și jocul au 
fost prezente în mijlocul na
turii dind o culoare festivă 
acestor zile vibrante în care 
omul sărbătorește munca.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Concursul internațional de na- 
tație desfășurat la Londra cu 
participarea unor vedete ale 
înotului mondial din 13 țări, 
a luat .sfirșit cu victoria echi
pei Australiei, care a totalizat 
122 puncte. Au urmat în cla
sament formațiile S.U.A. — 121 
puncte, Canadei — 69 puncte, 
Suediei — 55 puncte, Angliei și 
R. D. Germane cu cîte 53 punc
te, U.R.S.S. — 50 puncte etc.

In prima zi a concursului, 
înotăloarea australiană Shane 
Gould a egalat recordul mon
dial în proba de 100 m liber, 
eu timpul de 58”9/l0.

O altă vedetă a acestui 
curs a fost, fără îndoială, 
traliana Karen Moras (17 
care a corectat recordul mon
dial în proba de 400 m liber 
al celebrei campioane america
ne Debbie Mayer, realizînd tim
pul de 4'22”6/10.

O
PARIS 3 (Agerpres). — In lo

calitatea Le Mans (Franța) au 
continuat întrecerile turneului 
de calificare pentru campiona
tul european masculin de bas
chet. In meciul derby al zilei, 
echipa Franței a întrecut cu 
scorul de 77—73 (36—37) selec
ționata Greciei. Intr-un alt joc, 
selecționata Scoției a dispus cu 
72—68 (38—29) de formația El
veției. In clasamentul competi
ției conduc echipele Franței și 
Cehoslovaciei cu cîte 4 puncte 
din 2 jocuri, urmate de Elve
ția — 4 
Scoția — 
și Grecia 
ciuri).

con- 
aus- 
ani).

Mediaș atîrnă mult mai greu 
decit Jiul. A dovedit pe te
ren printr-un joc gîndit, ra
pid, insistent Puține jucă
toare din divizia B au o pri
ză atît de bună la balon, im
primă mingii o traiectorie 
atît de precisă și de rapidă, 
acționează cu alita vigoare 
și personalitate. Facem aceas
tă afirmație cu gîndul la li
dera seriei — „U“ Cluj — 
care ni s-a părut mai puțin 
pusă la punct decit Sparta 
Mediaș. Nu-i mai puțin ade
vărat că handbalistele din 
Petroșani s-au aflat dumini
că în „pasă neagră" — cum 
se spune. Alice Tudor a pri
mit goluri cu multă ușurin
ță, Sanda Nemeș a ratat două 
lovituri de la 7 metri, Maria 
Ghiță n-a mai avut forța pe 
care i-o apreciam nu de mult. 
Ana Maier a fost cam des 
..îmbrățișată" de adversare, 
Eva Ionescu a căutat prea 
mult să pătrundă în forță, 
Estera Ferenczi nu și-a putut 
plasa decit de două ori lo
viturile sale puternice, în 
timp ce Georgeta Nicolescu 
— cca mai bună în meciul 
de duminică, după părerea 
noastră — a fost insuficient 
ajutată de colegele sale.

Oaspetele au luat conduce
rea în minutul 3, prin L6- 
rinez, s-au distanțat la 3—1, 
au condus cu 4—2 și au ter
minat prima repriză cu un 
gol avantaj i 5—4. In această 
parte a meciului, Ferenczi și 
Ionescu au trimis cîte o dată 
balonul în bară, Maier s-a 
pripit, aflată singură pe un 
contraatac, și a ratat o ma
re ocazie. Nemeș a expediat 
și ea mingea în bară (din- 
tr-o lovitură de la 7 metri), 
iar Ghiță a lovit cu piciorul 
o minge foarte bună de fruc
tificat.

l-a reluare, oaspetele se dis
tanțează la 7—4, au un punct 
de respiro, gazdele revin pu
ternic și egalează. De acum 
spectatorii le vedeau pe ju
cătoarele din Petroșani învin
gătoare. Din păcate, ele au 
mai egalat doar o dată (8—8), 
după care medieșencele s-au 
detașat lejer în învingătoare, 
printr-un joc foarte bun — 
o adevărată delectare. Ne
meș mai ratează un 7 metri, 
Niculescu este faultată în si
tuație de 7 metri, arbitrul 
lasă jocul să curgă, oaspe
tele înscriu în urma unor 
contraatacuri fulgerătoare și 
a trei lovituri de la 7 metri 
și cî.știgă partida cu scorul 
de 13—9. Victorie clară, ab
solut meritată. Așteptăm mai 
mult de la favoritele noas
tre în meciurile următoare. 
Ele sînt capabile să presteze 
jocuri mai bune, să obțină 
victorii chiar în deplasare.

In partida de duminică, 
cele 22 de goluri au fost rea
lizate de Pralea 4 (3 din lo
vituri de la 7 metri), Schuster 
și Lorincz, cîte trei, Jiga 2 
și Bogdan pentru Sparta 
Mediaș, de Nicolescu 3, Ne
meș 2 (unul din lovitură de 
la 7 metri), Ferenczi 2, Maier 
și Ionescu pentru Jiul Petro
șani. A arbitrat cu greșeli 
Constantin Păcuraru din Cra
iova.

In deschidere, echipele Șco
lii sportive Petroșani și Șco
lii sportive Tg. Jiu au ter
minat la egalitate, 7—7, în- 
tr-un meci contînd pentru 
divizia școlară. Pregătite cu 
mai multă atenție decît pînă ■ 
acum, fostele eleve ale Liei 
Barabaș' au capacitatea obți
nerii unor rezultate mai bune.

punote (3 meciuri), 
3 puncte (2 meciuri) 
— 3 puncte (3 me-

Q 

finale 
pentru

Rezultate 
rile contînd 
al zonei europene 
și B) a „Cupei Davis’ la tenis i 
Budapesta : Ungaria — Polonia 
5—0; Atena: Belgia — Grecia 
3—1; Mondorf : Luxemburg — 
Monaco 5—0; Perugia : Italia — 
Bulgaria 5—0; Lisabona : Por
tugalia — Turcia 4—1; Cairo I 
Cehoslovacia — Republica Ara
bă Unită 4—1.

din întîlni- 
primul tur 
(grupele A

(Agerpres)
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II Vi l{ II IIVIMVI
revistă de cultură social-politică pentru tineret 

a C.C. al U.T.C.

DIN SUMAR
SEMICENTENARUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

NICOLAE CEAUȘESCU, simbol al tinereții și maturității 
politice.

Dan Marțian — Omagiu partidului.
8 MAI 1921 — 8 MAI 1971

N. Popescu-Doreanu — însemnări din vremuri mai vechi 
(manuscris inedit).

Coriolan Drăgulescu — Angajarea politică a intelectualilor 
Tudor Dumitru — Memorabila întîlnire cu partidul.
Ștefan Roll — Publiciști m>litanți.
Trei generații de comuniști.
Drumuri deschise personalității tinerilor.

PULSUL VIU AL CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE — 
REZULTAT AL POLITICII PARTIDULUI

Radu Măncscu — O politică științifică a investițiilor.
Vasiie Niță — Partidul — promotor consecvent al indus

trializării socialiste.
Radu Vladimir Marin — Socialismul și libertatea umană. 
V. Constantinescu — Democrație și umanism autentic. 
Ladislau Bănyai — Liberi și egali în drepturi.
Dumitru Mazilu — Partidul, conducerea științifică și știința 

conducerii.
FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚELE SOCIALE

Radu Pantazi — Contribuției tinerilor la răspîndirea filo
zofiei marxiste în România.

Constantin Borgeanu — Marxismul ca unitate dintre știință 
și umanism.

Dumitru Matei — Conceptul de „tradiție literară și 
în jxilitica culturală a P.C.R.

Gli. 1. Ioniță — Partidul — promotor al culturii 
și democratice.

Petru Pânzaru — Dimensiunile social-polilice ale 
viitoare.

HOTARIRILE CONGRESULUI AL IX-l.EA 
AL U.T.C. IN ACȚIUNE

Iosif Walter — Problemele tineretului muncitoresc. 
Tinerii — inițiatori, organizatori, beneficiari.
I. Andreiță — Scrisoare către cel mai lînăr utecist.

CARNET POLITIC
Dan Birliba — Adeziunea tineretului la politica externă a 
' partidului.

Felicia Antip — Marte și Martie.
ORIENTAREA PROFESIONALA — 

INTEGRARE SOCIALĂ
Dumitru Bazac — Alegerea profesiei și cerințele societății. 
Nicoiae Mărgineanu — Minerul.

SOCIOLOGIA TINERETULUI
Ovidiu Bădina — Preocupări și perspective ale cercetării 

științifice a tineretului.

artistică'

umaniste

societății

A o

în această săptămînă
In cursul acestei săptămini 

se vor desfășură mai multe în- 
tilniri internaționale de fotbal. 
Miercuri, 5 mai, au loc nu mai 
puțin de 4 meciuri contînd pen
tru preliminariile turneului o- 
limpic : Spania — Turcia; Da
nemarca — Elveția; Austria — 
Luxemburg și Bulgaria — An
glia. in meci amical se intil- 
nesc primele reprezentative ale

Elveției și Poloniei. La 8 mai, 
pe stadionul „Wembley" din 
Londra, echipele Liverpool și 
Arsenal își vor disputa finala 
„Cupei Angliei".

Duminică, 9 mai, în campio
natul european 
tide : Cipru — 
— Italia și R. 
Iugoslavia.

au loc trei par- 
Spania; Irlanda 
D. Germană —

(Agerpres) "
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• UN GRUP DE LOCATARI, STRADA VIITORULUI 
NR. 10 ȘI IOAN SIMINA, LUPENT. Soluționarea proble
melor relatate de dv. cade în atribuțiile asociației de lo
catari de care aparțineți, la care vă puteți adresa.

@ NICOLAE NANU, LUPENT. Adrcsați-vă sectorului 
I.G.C. Lupeni de unde puteți obține toate relațiile pri
vind tarifele pentru serviciile comunale.

® AUREL ITU, SOHODOL-PAROȘENT. Cercetările între
prinse de consiliul popular al orașului Vulcan au confirmat 
justețea celor relatate de dv. redacției. S-au luat măsuri 
de curățire a terenului în cauză atrăgîndu-se atenția lo
catarilor asupra obligației de a respecta prevederile sa- Ș 
nitare privind depozitarea gunoaielor. ’

S
@ IOAN R1BU, PETROȘANI. Treceți pe la redacție pen- 

tru a ne furniza uncie lămuriri în legătură cu cele sesizate.

I

@ IOAN DESPA. URICANT. Sintem informați că defi
ciențele despre care vorbiți în scrisoarea adresată redacției 
au fost intre timp remediate, de către S.D.E.E. Vă rugăm 
să ne confirmați acest lucru.

® NICOLA OLARU, E. M. DÎLJA. Oficiul de poștă 
și telecomunicații Petroșani ne informează că vi s-a resti
tuit suma care a fost obiectul reclamației, pe care ați 
adresat-o ziarului.

21,25

10,00—11,00 TcJcșcoală, 
18,00

ne pentru cei 
Telejurnalul d» 
50 de ani in 50 
vocări. 
Moment poetic. 
In această (ară, 
niștii... (IV). 
Seară <lc teatru,
recital Elvira Gndcanu. 
Telejurnalul de noapte. 
Box.

mic», 
seară.

de e-
lor publice și schimbul de 
opinii în problemele majore 
ale vieții economice și socia
le. Au devenit practici cu
rente întâlnirile de lucru și 
consultările conducerii de 
partid și de stat cu oamenii 
muncii <lc la orașe și sate, 
cu reprezentanții organiza
țiilor de masă și obștești, cu 
specialiștii din toate dome
niile de activitate.

Complexitatea și amploarea 
sarcinilor economice și soci- 
al-cuHurale ce trebuie rezol
vate în clapa construirii so
cialismului multilateral dez
voltat impune creșterea ca
pacității, competenței și pri
ceperii aparatului do stat, a 
operativității și răspunderii 
în muncă, perfecționarea ne
încetată a metodelor de ac
tivitate, înlăturarea fenome
nelor dc rutină, formalism și 
birocratism care încă se mai 
manifestă în activitatea unor 
organe. Aceste aspecte de o 
deosebită importanță pentru 
îmbunătățirea activității sta
tale au slat în centrul aten
ției plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie a.c. Măsurile 
preconizate pentru perfecțio
narea și simplificarea siste
mului de conducerea, apro
pierea conducerii de ’proble
mele locale, înlăturarea func
țiilor intermediare, lărgirea 
în continuare a atribuțiunilor 
și autonomiei organelor lo
cale, introducerea unor meto
de științifice în elaborarea 
decișilor. îmbunătățirea sis
temului de elaborare a 
actelor normative și a in
strucțiunilor, ridicarea pre
gătirii profesionale a cadre
lor etc., creează condiții pro
pice organelor de partid și 
de stat de a cunoaște direct 
realitățile, de a desfășura o 
activitate bine orientată, în 
scopul ridicării preciziei, ran
damentului și eficacității în
tregii activități.

Programul înfloririi multi
laterale a patriei în etapa 
de dezvoltare și maturizare 
a societății noastre socialiste, 
elaborat de partid este tot
odată un program de perfec
ționare în continuare a acti
vității statului, de creștere 
a rolului și atribuțiunilor sa
le în organizarea și condu
cerea întregii vieți sociale, 
înfăptuind acest program, 
statul nostru socialist își în
deplinește tot mai deplin mi-, 
siunea sa istorică față de 
propriul Său popor. pentr 
propășirea vieții sale.

printr-o continuă adin-ire Ț 
multilaterală dezvoltare a de
mocrației socialiste. După 
cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Rapor
tul prezentat la cel dc-al 
N k.i Cm » al pariidului, 
„...în perspectiva făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a creării premise
lor pentru trecerea la co
munism. funcțiile statului sc 
vor schimba și mai mult, ac
tivitatea *-a internă conccn- 
trîndu-sc în direcția organi
zării producției, a vieții ști
ințifice și culturale".

Orientarea politicii și prac
ticii noastre spre < reșterea 
continuă și la un nivel supe
rior a rolului organizator și 
constructiv al statului, a pon
derii funcțiilor sale eronomi- 
co-orga-nizaiorice și eullural- 
educative. a atribuțiunilor sa
le în conducerea întregii vieți 
sociale, reprezintă o reflec
tare a cerințelor legilor obiec
tive dc dezvoltare a societă
ții socialiste, un exemplu gră
itor dc aplicare creatoare a 
marxjsm-leninismului. In a- 
cest context, o deosebită im
portanță ne relevă măsurile 
luate în ultimii ani pentru 
realizarea, cu mai marc efi
ciență. a atribuțiilor organe
lor dc stat, dc perfecționare 
a organizării și conducerii 
vieții economice, culturale, 
științifice și obștești.

Statornicirea principiului 
conducerii colective în acti
vitatea întregului organism 
social, de la organele centra
le ale puterii și administra
ției de stat pînă la consiliile 
populare și comitetele de di
recție din întreprinderi, în 
activitatea tuturor organiza
țiilor științifice, culturale și 
obștești precum și aplicarea 
și mai consecventă a centra
lismului democratic care a- 
sigură îmbinarea conducerii 
unitare a întregii activități 
sociale cu creșterea atribuți
ilor și răspunderilor organe
lor locale, a unităților econo
mice, conferă acestora un mai 
mare dinamism și maleabilita- 
te în activitatea lor. Un loc 
central în cadrul măsurilor lua
te în această direcție îl ocu
pă : noua organizare teritorial- 
administralivă a țării, care a 
apropiat organele dc stat de 
mase, a contribuit la simpli
ficarea și raționalizarea apa
ratului ; perfecționarea acti
vității Marii Adunări Națio
nale, a Consiliului dc stat și 
Consiliului dc Miniștri : crea
rea Frontului Unității Socia
liste. organism larg demo
cratic, cu caracter permanent 
și reprezentativ, care asigură 
participarea organizațiilor de 
masă și obștești la elabora
rea și înfăptuirea programu
lui partidului ; reorganizarea 
ministerelor economice ; cre
area centralelor industriale ; 
redistribuirea specialiștilor; 
perfecționarea activității Uni
unii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, 
chemată să asigure partici
parea organizată a țărănimii 
cooperatiste la conducerea a- 
griculturii și a întregii vieți 
sociale ; creșterea rolului sin
dicatelor, al organizațiilor de 
tineret și femei, al asociați
ilor oamenilor de știință, al 
uniunilor de creație literar- 
artistice ; promulgarea unor 
legi care să întărească lega
litatea socialistă, spiritul de 
răspundere socială, să asigu
re apărarea fermă a cuceri
rilor socialiste ale poporului.

In cadrul aceluiași proces 
amplu, multilateral și pro
fund de perfecționare a acti
vității statului, se înscriu și 
măsurile menite să înles 
nească participarea nemijlo
cită a maselor la rezolva
rea celor mai esențiale pro
bleme ale conducerii statu
lui și societății, la dezbaterea 
și aplicarea legilor. In ultimii 
ani, partidul nostru a încura
jat intensificarea dezbaterl-

moderne, libere, suverane, in
dependente, prin uriașa sa 
activitate pe plan social și 
>ulUiral. partidul n i iștigat 
încrederea maselor, devota
mentul și sprijinul oamenilor 
muncii din toate sferele dc 
activitate.

Cuceririle obținute pe toa
te planurile vieții sociale, a- 
vînd la bază schimbările in
tervenite în viața economică, 
nu fost condiționate dc pre
facerile radicale din dome
niul vieții politice a căror 
esență a constat în cuceri
rea puterii politice dc către 
clasa muncitoare aliată cu 
țărănimea și cu ceilalți oame
ni ai muncii și făurirea sta
tului socialist. Puterea de 
stat constituie în niîinile cla
sei muncitoare și a aliaților 
săi pîrghia principală, in
strumentul hotărîtor cu aju
torul căreia se înfăptuiește 
programul partidului dc dez
voltare multilaterală a țării, 
dc edificare a noii 
iri sociale.

Experiența dezvoltării so
cietății românești în anii so
cialismului, atestă faptul că 
numai făurindu-se un nou 
stat — superior și radical 
deosebit atît prin esență so
cială cit și prin formele și 
conținutul activității sale de 
statele din orînduirile prece
dente — se poate asigura tri
umful socialismului și trece
rea treptată la comunisnj. 
Emanație a voinței maselor 
— reprezentant și apărător 
al intereselor lor fundamen
tale —, statul socialist ro
mân își realizează cu succes 
misiunea sa creatoare, trans
formatoare și organizatoare 
în toate domeniile vieții so
ciale. In numele poporului, el 
dispune în mod liber și pe 
deplin suveran și indepen
dent, de toate pîrghiile de 
conducere a vieții sociale, or
ganizează și conduce activ 
și creator opera complexă și 
multilaterală de dezvoltare și 
înflorire a patriei, în intere
sul omului, al afirmării tot 
mai depline a personalității 
sale. Nici un alt organism 
social nu poate suplini aces
te atribuții ale statului socia
list, nu dispune de puterea, 
mijloacele și capacitățile ne
cesare făuririi și consolidării 
socialismului.

Iată de ce partidul nostru 
acordă o deosebită impor
tanță problematicii statului, 
rolului, locului și importan
ței lui deosebite în socialism 
și în perspectiva evoluției 
societății noastre spre comu
nism. Partidul nostru res
pinge atît tratarea rigidă a 
statului ca ceva veșnic, ne
schimbător, cît și părerile po
trivit cărora ar trebui acțio
nat pentru diminuarea rolului 
statului și chiar pentru lichi
darea sa încă în condițiile 
socialismului.

Situîndu-se pe o poziție 
consecvent științifică, parti
dul nostru consideră că o 
abordare realistă a proble
melor referitoare la stat tre
buie să aibă în vedere întreg 
ansamblul condițiilor sociale, 
știut fiind că funcțiile și for
mele sale de acțiune cît și 
baza sa socială se schimbă o 
dată cu modificările ce apar 
în dezvoltarea societății. Sta
tul trebuie analizat în con
textul istoric ca parte insepa
rabilă a procesului de trece
re de la capitalism la comu
nism. Sensul acestui proces 
este marcat de sporirea rolu
lui său organizator și creator, 
de continua extindere și am
plificare a sar inilor și atri
buțiunilor sale, de perfecțio
narea neîncetată a metodelor 
și formelor sale de activitate. 
Natura acestui proces se ca
racterizează nu prin situarea 
statului deasupra societății, 
ci prin integrarea lui trepta
tă și organică în societate,

orîndu-

18,30
10.00
19,20

Deschiderea 
Ateneu. 
Ex-Tcrra ‘71. 
Reflector.
1 <101 dc sori — cmisiu-

Tele-

22,30
22,40

Transportul în comun de la Petroșani 
la Lonea se cere îmbunătățit

Exploatarca minieră Lonea 
poate fi considerată la aceas
tă oră una din unitățile in
dustriale ce sc află într-o 
puternică dezvoltare. Desigui 
aceasta înseamnă, în primul 
î înd creșterea nemijlocită a 
capacității dc producție. Am
plificarea producției și intro
ducerea unor metodologii noi 
de muncă, asimilarea utila
jelor moderne, au cerut noi 
brațe de lucru. O dată cu 
creșterea efectivului minei a 
apărut și problema traspor- 
tuluj celor care își petrec 
orele de muncă în adîncurilc 
sau la suprafața ei, dar care 
nu au domiciliul în Lonea. 
Numeroși petroșăneni și pe- 
IriJeni se îndreaptă zilnic 
spre cea mai estică exploa
tare carboniferă a bazinului. 
Fiecare dorește să reducă pe 
cît posibil timpul afectat de
plasării de la domiciliu Ia 
Jocul de muncă. Angajații 
navetiști ai minei lonene au 
solicitat în acest sens, de 
mai multe ori. îmbunătățirea 
transportului în comun spre 
și dc la Lonea. pentru a se 
cîștiga minute prețioase. Din 
păcate, doleanța lor nu a 
fost auzită de organele com
petente, respectiv de I.G.C. 
Petroșani. In speranța că a- 
pelul lor va fi recepționat 
navetiștii angajați la Lonea 
ne solicită ajutorul. Analiza
rea atentă a sesizării, semna? 
tă de președintele comitetu
lui sindicatului minei. Ioan 
Șilinca. și de șeful serviciu 
lui tehnologic. Eugen Borza, 
ne determină să 
solicitărilor, după 
noastră destul de 
lizabile. Există 
propuneri menite sâ sugereze 
conducerii T.G.C. soluțiile ce
le mai optime ..pentru cîști- 
garea a minimum jumătate

dăm glas 
părerea 

ușor rea- 
chiar unele

de oră zilnic', (citat din scri
soare).

Astfel se propune mutarea 
punctului de întoarcere a 
autobuzelor la poarta minei, 
unde există posibilitatea a- 
inenajării unui spațiu cores
punzător (cu cheltuiala E. M. 
Lonea).

Această primă soluție me
nită să elimine timpul pre
țios pierdut cu „escaladarea** 
pantei ce leagă actuala 
stație cu incinta minei (par
curgerea per pedes a șoselei 
de legătură ar prelungi și 
mai mult acest timp), a fost 
respinsă de I. G. C. pentru 
simplul motiv că drumul de 
acces ce leagă șoseaua cu 
mina ar avea o porțiune mai 
dificilă de parcurs, mai cu 
seama iarna. Considerăm că 
asupra acestei chestiuni tre
buie să se revină. Punctul 
de întoarcere poate fi mutat, 
eventual cu excepția lunilor 
de iarnă.

Avîndu-se în vedere că sînt 
mulți angajați ai minei Lo
nea ce locuiesc în cartierul 
Aeroport din Petroșani se 
propune prelungirea. în orele 
de vîrf. a liniei Aeroport — 
Petrila pînă la curtea exploa
tării mai sus amintite. ..In 
același timp, se sonne în scri
soare, credem că ar fi posi
bilă și prelungirea liniei Lo
nea — Piața Victoriei înspre 
extremitatea opusă a ora
șului Petroșani'.

Ne exprimăm convingerea 
că în cele din urmă doleanța 
acestui grup de oameni 
muncii va fi 
cei în drept
deocamdată — după cum se 
declară mulțumiți autorii —. 
măcar pentru ..orele de vîrf. 
cînd minerii sosesc sau pă
răsesc incinta exploatării**.

N. LOBONȚ

Cînd nu știi 
ce să faci 
cu vitejia

Cile nu-i pot veni omului in 
minte cind nu ore ce foce — 
bune sou rele. Depinde. Depin
de de ce ? De „ceasul rău", 
obișnuiesc să spună unii. Pen
tru că așa o spus și Cornenci 
loan din Nucșoara atunci cind, 
pe neașteptate l-a lovit din 
plin ideeo, de o face o de
monstrație de vitejie.

Și, știți cum anume s-o vi
tejii ? A rupt pur și simplu si
giliul ce era pus pe gaterul 
C.A.P.

Acum, are Io dispoziție exact 
10 luni (închisoare) in care să 
se poată lămuri : o fost oare 
intr-odevăr vorba de „ceas 
rău", ori numai de proprio-i 
conștiință, core, atunci cind 
o făcut ceea ce a făcut, se 
vede că tocmai dormea.

ai
recepționată de 

s-o satisfacă.

f-

Măsura resurselor creatoare
condiția 
azi : să 
sumare

© ȘTEFAN FEDAC, LUPENT. Sînteți îndreptățit a 
primi alocația de stat pentru copii. Ca urmare, întreprin
derea de morărit și panificație a început să vă acorde acest 
drept începînd cu 1 martie a. c.. cînd s-au împlinit 90 de 
zile de la data angajării dv. la întreprindere.

(Urmare din pag. 1)
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Decolare improba

UȘCAHE, HEFU-

LOCLL MUNCA

l’ . Uit OL.

firme 
de 

Statelor

pe an- 
consem- 
Un ra-

din această 
pe întreg te-

Unile, s-ou

declarat în ultimele luni fa
limentare, intr-un ritm direct pro
porțional cu cel al anulării con- 

marile

@ PAUL BURLACU. URI CÂNI. Soluționarea expro
prieri; despre care ați scris redacției cade în competența 
Consiliului popular al municipiului Petroșani. E necesar să 
vă adresați acestuia.

$ VICTOR OPRIȚA, PETRILA. Comisia compusă din 
delegați ai Consiliului popular orășenesc Petrila, secției de 
miliție și asociației de locatari, care a examinat, la fața 
locului, cele sesizate de dv. redacției, a luat măsuri cores
punzătoare pentru respectarea normelor de conviețuire de 
către locatari și buna gospodărire a blocului nr. 45 din 
orașul Petrila.

© ANDREI GEMETE, VULCAN. Din evidența grupului 
de șantiere Petroșani rezultă că dumneavoastră ați părăsit 
in cursul anului 1970 șantierul Vulcan fără a vă face for
mele de lichidare. In această situație, corespunzător cu 
prevederile articolului nr. 25 din regulamentul pentru acor
darea de premii și beneficii salariaților unităților din ra
mura construcții-montaj, aprobat de Ministerul construc
țiilor industriale sub nr. 169/M din 18 august 1970, ați pier
dut dreptul la premiere.

— îmi amintesc, îmi des- 
tăinuie cu o lumină intensă în 
ochi, dar cu o undă melanco
lică în glas Mihai Varga, că 
acum zece ani am petrecut 
cu băieții revelionul, la... plan
șetă. Trebuia neapărat să gă
sim o variantă Îmbunătățită 
a instalației ...Cînd. în sfîr- 
șit, am aflat-o, in consiliu 
s-a ris de ca, au socotit-o 
utopică... Intr-adevăr, să îna
intezi în puț cu cite 50 de 
metri pe lună cind se reali
zau doar 15-20 de metri... Dar 
iată că, curînd după aceea, 
la Dîlja. a prins contur re
al „utopia" noastră. Din pri
mul foc s-a obținut o econo
mie de 4000 Iei pe metru li-

niar „.Greșisem calculul (in 
minus... ’.) cu 200 de lei... 
Mulțumirea cea mai deplină? 
Iși are sorgintea in 
muncii noastre de 
treci de ia calcule 
empirice la înfăptuirea unor 
proiecte de anvergură, care 
să propulseze spre culmi mi
neritul Văii Jiului, al țării, 
nu-i un lucru minunat ?

— Ceva despre tineri pen
tru tineri...

— A, tinerii specialiști nu 
mai vor să muncească Ia 
planșetă, fac alergie cînd a- 
ting brațul metalic... Ei cred 
că trebuie doar să coordone
ze, să dea idei... Se știe, însă, 
că soluțiile cele mai bune 
numai experiența planșetei le 
poate naște...

bilă <IV>
® Avatarurile 

unei firme 
aero-spațiale

/ Cind „Gesme Mochine Co." a 
jfast înființată acum șopte ani. 
Ța Morisville (statul Washington), 
{viitorul ei părea foarte promiță
tor. Compania s-o angajat in 
producerea de piese pentru avi
oane și cererile au început să 
curgă din belșug. Industrio oero- 
epoțiolo americonă se allo pe 
atunci in plin boom. In 1968, la 
patru ani după înființare, com
pania construia dejo o nouă 
fabrică, iar profiturile reolizote, 
mai ales din contractele cu 
t Boeing", depășeau 150 000 de 
dolari.

A venit însă anul 1969, anul 
cind a început criza din indus
tria cero-spațiolă. Vinzările lui 
■„Boeing" au scăzut cu aproape 10 
!o sută, in timp ce „Gesme Ma
chine" a înregistrat o pierdere 
de peste 60 la sută. Dar 1970, un

alt on nefavorabil pentru gigan
tul oero-spoțiol, s-o dovedit fatal 
micii companii. La 1 decembrie, 
cele două uzine ale firmei își 
închideau porțile.

Povesteo firmei „Gesme Machi
ne" nu este nicidecum unică. 
Cea moi more porte a furnizo
rilor de subonsamble ai princi
palelor societăți din industria 
oero-spoțiolă americană, de care 
depind aproape in întregime, se 
află in situații extrem de dificile 
dacă nu ou împărtășit încă soar
ta firmei din Morisville. Giganții 
înceorcă să iasă din criză redu- 
cind drastic numărul subconlrac- 
tanților și onulind contractele în
cheiate cu aceștia.

Un exemplu edificator îl con
stituie „Lockheed Aircraft Corp." 
In prima jumătate a anului 1970, 
Lockheed obandonose deja 1 818 
din cei 37 500 subcontractanți. 
Soarta fiecărui abandonat nu es
te cunoscută. Se știe doar că 
sute de 
categorie, 
riloriul

tractelor încheiate cu 
societăți aero-spoțiale.

Nu există o statistică 
somblul S.U.A. care să 
neze aceste falimente, 
port publicat de „Banca Americii" 
referitor Io situația companiilor 
din sudul Californiei or putea să 
ofere un indiciu. Raportul apre
ciază că în cursul primelor șase 
luni ale anului 1970, în zona res
pectivă, au dat faliment 1 200 
de subcontractanți, adică ceva 
moi mult decit folimentele din 
anul 1969. Administrația micilor 
întreprinderi din Denver (Colora
do) susține, de asemenea, că 
70 la sută din subcontractanții 
aflat» în această regiune au fost 
nevoiți să-și abandoneze în mare 
parte activitatea, devenind fa
limentari sau au trebuit să-și re
profileze producția.

Abandonarea programului SST 
într-un moment în care industria 
aero-spațialâ americană se află în

plină criză va fi resimțită direct 
nu numai de marile societăți și 
de miile de firme mai mici an
gajate in realizarea supersoni
cului american, dar și de munci
torii din această industrie. După 
unele oprecieri, numărul șome
rilor, rezultat al concedierilor jus
tificate numai de abandonarea 
programului, se vo ridica, proba
bil, la cel puțin 40 000. Și aceas
ta, avind în considerare doar 
principalele societății și subcon- 
troctanți ai lor. „Boeing“ va con
cedia cel puțin 7 000 de angaja
ți, jar „General Electric" aproape 
2 000. Este vorba insă de urmă
toarele citeva luni. Conducerea 
societății „Boeing" a anunțat că 
în toamnă totalul angajaților va 
depăși cu puțin cifra de 30 000, 
sau va fi chiar mai mică, poate 
26 500. Cifrele sînt destul de eloc
vente dacă nu uităm că in 1967 
„Boeing" avea 148000, de anga
jați, iar la începutul anului 
curs numărul lor se 
peste 70 000.

(Va urmă)

TOVARĂȘI
DACA CONSTATAȚI

VBATERI LA LOCUL

DE MUNCA UNDE AȚI 

FOST CHEMAȚI PEN-

PUȘCARI1 FINA CE

David Petru din comuna Pui 
și Danci Vosile din Petroșoni 
erou — după cum declară o- 
mindoi — prieteni.

Intilnindu-se recent in Petro
șani, n-ou moi putut de bucu
rie. Drept pentru care, s-au 
imbrățișot, s-ou pupat și au 
hotărî! să „ude" evenimentul. 
Și l-ou tot udat, pînă cind 
Danci Vosile de otita udeolă 
o... intrat la opâ, undeva intr- 
un șanț, nemaiștiind de el.

Dovid insă nu a intrat. El 
s-a dovedit moi rezistent. A 
intrat doar cu mina în port- 
moneul lui Danci, golindu-l 
ele bani. Pentru ca să fie moi 
ușor.

Recompenso pentru un gest 
atit de prietenesc, a venit cu 
promptitudine ; un an și șase 
luni închisoare.

Prețul lăcomiei
Cînd Matei Morița o intrat in 

magazinul alimentor cu auto
servire nr. 5 din Vulcan, s-o 
gindit mai intii să cumpere 
niște faină. Și a cumpărat.

S-o gindit apoi să mai cumpe
re și un bibelou. Dor, pe oceslo 

^iu l-a moi cumpărat. L-o furat. 
Așa era mai economicos 
- nu costa nimic. Pină la ur
mă totuși a costat : un an în
chisoare. Vorba ceea, ieftin 
ca braga.

Ne
pescărească 
Co să fii pescar, nu e trea

bă chiar otit de ușoară. Tre
buie să ai un anumit tolent, 
o anumită dexteritate. Și, toc
mai pentru oceeo Teodor Do
minic din Petrila, o sării in 
sus de bucurie cind Tuto 
Ștefan din aceeași localitate, 
pescar nu glumă, s-o decla
rat de acord să-i „vindo" cî- 
tevo din secretele acestui sport.

Elev sirguincios, s-a uitat cu 
atenție Io toată operația. A 
văzut cum mentorul său o a- 
runcat mai intii în piriul Roșia 
(amenajat special ca fond pis
cicol, pescuitul fiind interzis) 
vor nestins, după care au în
ceput să aștepte amindoi. Nu 
prea mult, deoarece 9 păstră
vi, s-ou și prezentat, amețiți 
gata, numai buni pentru a fi 
prinși.

Totuși așteptarea nu s-o ter
minat aici. Cei doi așteoptă 
acum să treacă - primul 8 
luni, iar al doilea 5 luni - 
vreme in care, sub pază bu
nă, își vor putea clarifico too- 
te problemele legate de pes
cuit. De unde se vede co lec
ția la care ne-om referit, o 
fost destul de incompletă.

Chestiune 
de logică

Oamenii ou plecat Io pădu
re cu acte in regulă : Dobre 
llie, cu legitimoțio sa de pă
durar, ior Ston Constantin cu 
bon legal pentru o anumită 
cantitate de lemne.

lată însă că, ajunși la fato 
locului s-ou trezit, gind >a 
gind cu bucurie : au dublai 
cantitatea de lemne pentru 
care exista oproborea. Aceas
ta. asa ca să fie.

Numai co, pină la urmă, 
afacerea s-a dublat și cu un 
dosar penal. Și, cine știe cîle 
dubluri nu vor moi apare. De 
altfel, a^a este și logic : do Io 
simplu la comolex.

Rubrică redactată de 
V MAN D. și 

N, GHERGIIIN



Sieaqu! roșu

Poziția britanicilor
față de ideea aderării

COMUNICAT COMUNManifestări consacrate
IUGOSLAVO-EGIPTEANsemicentenarului

Partidului Expoziție de folclor

Comunist Român
PARIS 3. — Corespondentul 

'Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite: In sala municipali
tății din Nanterre a avut loc 
vernisajul expozițiilor „Partidul 
Comunist Român la a 50-a ani
versare" și „România nouă". Cu 
același prilej, a fost organizat 
un stand cu cărți despre Româ
nia, printre care se remarcă 
volumul biografic „Nicolae. 
Ceaușcscu", apărut in colecția 
„Destine Politice" a editurii 
Șechers din Paris, lucrare a 
publicistului francez Michel 
'Pierre iiamelet.

Ia vernisaj au luat parte 
'Ftâinnond Barbet, primarul ora
șului, deputat fn Adunarea Na
țională, membru al C.C. al 
P.C.F., și alte oficialități locale. 
A fost de față Constantin Fli- 
tan, ambasad'-- României la 
Paris.

LONDRA 3 (Agerpres), — 
Disputa în jurul cererii bri
tanice do aderare la Piața 
comună continuă să se mani
feste în Anglia sub diferite 
forme. Recent, ziarul „Sun
day Times'* a efectuat un 
sondaj în rândurile opiniei 
publice din care a rezultat că 
numai unul din cinci cetă
țeni se pronunță pentru a- 
derare. Rezultatele publicate 
arată că 65 la sută din cel 
întrebați s-au declarat împo
triva aderării, 20 la sută pen-

tru, Iar 15 la sută nu și-au 
exprimat nici o părere.

Poziția negativă a britani
cilor față de ideea aderării 
este determinată, în primul 
rînd, de teama că o eventuală 
intrare a Marii Britanii în 
Piața comună ar putea an
trena rapid o substanțială 
sporire a costului vieții, pre
cum și o creștere a ratei șo
majului, aflat și în prezent 
la un plafon destul de ridi-

GRINDINA Șl NINSOARE LA 

ADDIS ABEBA

CAIRO 3 (Agerpres). — La 
Cairo și Belgrad a fost dat pu
blicității comunicatul comun cu 
privire la vizita în R.A.U. a 
delegației Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă dc Niaz 
Dizdarevici, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I. 
In cursul convorbirilor, se a- 
rată în comunicat, a fost efec
tuat un util schimb de păreri 
cu privire la activitatea dusă 
de Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Uniunea Socialistă 
Arabă pe plan politic, în dome
niul dezvoltării sooial-economi- 
ce. Părțile au convenit să de
pună eforturi pentru întărirea 
în continuare a colaborării re
ciproce multilaterale

U.C.I. și U.S.A. In acest scop, 
a fost stabilit programul de co
laborare pe perioada 1971—1972.

Delegațiile U.C.I. și U.S.A, 
și-au exprimat convingerea că 
progresul și dezvoltarea sînt in
disolubil legate de lupta împo
triva imperialismului și colo
nialismului, pentru pace în lu
me, pentru independență națio
nală, integritate teritorială, co
laborare internațională pe baza 
egalității în drepturi și neames
tec în treburile interne. Ele con
sideră că, în ciuda unor obsta
cole, 
luptă 
ci ale 
zarea 
lume.

Examinînd situația din Orien-

tul Apropiat în lumina ultime
lor inițiative ale R.A.U., cele 
două delegații au căzut de a- 
cord că soluționarea pe cale 
pașnică a crizei, precum și in
staurarea unei păci juste și trai
nice în această regiune a lu
mii, pot fi realizate numai prin 
retragerea trupelor israeliene de 
pe toate teritoriile arabe ocu
pate și lichidarea consecințelor 
războiului, precum și prin res
pectarea drepturilor legitime ale 
poporului arab al Palestinei.

Cele două delegații au subli
niat însemnătatea stabilirii și 
dezvoltării unei colaborări paș
nice între toate popoarele și 
statele din regiunea Mării Me- 
diterane, pe baza egalității în 
drepturi.

și imagini 
românești 

în Venezuelas-au întărit forțele care 
pentru transformări so- 

progresiste și democrati- 
relațiilor internaționale în

glorios de luptă al partidului, 
de la înființarea sa pină in 
prezent.

La vernisajul expoziției au 
participat V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., preșe
dintele conducerii centrale a 
asociației de prietenie sovie- 
to-română, G. A. Kiseliov, ad
junct de șef dc secție la C.C. al 
P.C.U.S., N. N. Ivanov, direc
torul muzeului „Marx-Engets", 
activiști ai C.C. al P.C.U.S. și 
funcționari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S., oameni de 
știință.

Au fost de față Gheorghe 
Zaharia, director adjunct al 
Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., membri ai ambasa
dei române din Moscova.

Participanții au vizitat 
expoziția, care va rămine 
chisă pină la sfirșitul lunii

BELFAST 3 (Agerpres). — 
Duminică au avut loc noi in
cidente la Belfast între ma- 
nifestanți din rîndul popu
lației catolice și trupele bri
tanice care patrulau pe stră
zile capitalei Irlandei de nord. 
Manifestanții au incendiat 
automobile și au atacat cu 
pietre vehiculele militare, ac
țiuni la care trupele au ri
postat, dispersînd grupurile de 
manifestanți și opcrînd o se
rie de arestări. In aceeași zi, 
în oraș s-au înregistrat cîte- 
va atentate cu bombe. Una 
din explozii a produs daune 
importante la un oficiu al 
stării civile, iar alte bombe 
au explodat la locuințele a 
doi dintre conducătorii poli
ției locale, provocînd distru
geri importante, dar fără a 
face victime. Autoritățile a- 
tribuie aceste atentate mem
brilor organizației interzise 
„Armata Republicană Irlan-

antifranchistă
la Barcelona

*

Demonstrație

PLENARA

a partidului liberal, demonstran
ții au organizat un miting.

BERLIN 3. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : In cadrul manifestări
lor consacrate semicentenarului 

'Partidului Comunist Român, 
ambasadorul României in R.D. 
Germana, Nicolae Ghenea, a fă
cut o expunere la Școala su
perioară de partid de pe lingă 
C.C. al P.S.U.G. .Karl Marx' 
din Berlin. Expunerea ambasa
dorului român privind lupta și 
succesele dobîndite de P.C.R. in 
cei 50 de ani de existență, a 
fost urmărită cu mult interes 
de cei prezenți, printre care se 
aflau reprezentanți ai Secției de 
relații internaționale a C.C. al 
P.S.U.G., ai Institutului de is
torie a partidului fi ai Ministe
rului de Externe al R.D.G.

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
Corespondență de la Lauren- 
țiu Duță și Silviu Podină: La 
muzeul „Marx-Engels" din Mos
cova s-a deschis luni expozi
ția documentară „Partidul Co
munist Român la cea de-a §0-a 
aniversare", organizată de Mu
zeul de istorie a Partidului 
Comunist, a Mișcării Revoluțio
nare și Democratice din Româ
nia Expoziția reflectă momen
te esențiale ale mișcării mun
citorești din România, drumul

— alegerea tovarășului Walter Ulbricht ca președinte al P.S.U.G.
— alegerea tovarășului^Erich Honecker ca prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

BERLIN 3 (Agerpres). — A- 
genția ADN transmite Comu
nicatul celei de-a XVI-a plena
re a C.C. al P.S.U.G., care a 
avut loc la Berlin.

La primul punct de pe ordi
nea de zi, se spune în comu
nicat, tovarășul Walter Ulbricht 
a făcut o declarație. El a rugat 
Comitetul Central să-1 elibere
ze, din motive de vîrstă, din 
funcția de prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

După o gîndire temeinică, a 
'orbitorul, m-am 
j Comitetul Central 

plenara sa de astăzi să 
elibereze din funcția de prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. Anii 
£și cer dreptul și nu-mi mai 
permit să exercit o activitate 
atît de intensă cum este cea de 
prim-secretar al C.C., Consider, 
de aceea, că a sosit timpul să 
las această funcție pe mîini mai 
tinere și propun să alegem pe 
tovarășul Erich Honecker ca 
prim-secretar al C.C.

In continuare, Walter Ulbricht 
a spus : sînt ferm convins 
Comitetul nostru Central 
Biroul nostru Politic vor con
duce la fel de ferm și de unit 
partidul și după acceptarea pro- 

’ punerii mele. O garanție o va 
constitui activitatea tovarășu
lui Erich Honecker ca prim-se
cretar al C.C. Aceasta este pro
punerea unanimă a Biroului 
(Politic și aceasta este și con
vingerea mea fermă.

In încheierea declarației sale, 
Walter Ulbricht a transmis tu
turor membrilor și membrilor 

_șupleanți ai Comitetului Cen
tal sincere mulțumiri pentru 
jjgprijint] acordat timp de mulți 
®ii, cit a activat ca prim-secre- 
.târ al Comitetului Central.

hotărît 
în 

mă

că

După ce și-a exprimat fericirea 
și mîndria de a fi activat 
prim-secretar în acest 
vorbitorul a arătat că 
el va fi în continuare 
cinste și un motiv de 
ție să lucreze după 
sale, în Comitetul Central 
Biroul Politic, să-și 
nească cu conștiinciozitate func
ția de președinte al Consiliului 
de Stat.

Comitetul Central a aprobat 
în unanimitate declarația tova
rășului Walter Ulbricht și a 
hotărît, la propunerea Biroului 
Politic, să dea curs cererii sale. 
Pentru meritele sale — se arată 
în comunicat — tovarășul Wal
ter Ulbricht a fost ales preșe
dinte al P.S.U.G. și va funcțio
na în continuare ca președinte 
al Consiliului de Stat al R.D.G.

Comitetul Central a ales în 
unanimitate pe tovarășul Erich 
Honecker în funcția de prim- 
secretar al Comitetului Central 
al P.S.U.G.

Tovarășul Willi Stoph a citit, 
în numele Biroului Politic, o 
scrisoare adresată tovarășului 
Walter Ulbricht, în care Comi
tetul Central îi mulțumește din 
inimă pentru activitatea sa de 
decenii în fruntea partidului și 
îi urează mulți ani de 
sănătate și forță creatoare. Co
mitetul Central l-a asigurat pe 
tovarășul Ulbricht că, sub con
ducerea primului său secret 
tar, tovarășul Erich Honecker, 
va continua în mod unitar, 
ferm și cu succes, în spiritul 
fidelității față de ideile mar- 
xism-leninismului, în strânsă 
legătură cu Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și cu în
treaga mișcare comunistă inter
națională, marea operă de cons-

ca 
colectiv, 

pentru 
o mare 
satisfac- 
puterile 

Și 
îndepli-

Walter 
pu- 
de 
de 
de

truire a orânduirii sociale so
cialiste.

Comitetul Central a aprobat 
această scrisoare în unanimi
tate.

Tovarășul Erich Honecker' a 
mulțumit pentru alegerea sa 
în funcția de prim-secretar al 
C.C. și -pentru încrederea mani
festată față de el.

După ce a urat lui
Ulbricht multă sănătate și 
tere de muncă în funcția 
președinte al partidului și 
președinte al Consiliului 
Stat al R.D.G., Erich Honecker
a spus j sînt pe deplin conști
ent de povara răspunderii pe 
care o preiau o dată cu funcția 
de prim-secretar al ~ ~
P.S.U.G. Puteți fi 
dragi tovarăși, că nu-mi 
cruța forțele pentru a arăta că 
sînt vrednic de această răspun
dere și de încrederea Comite
tului Central și a întregului 
nostru partid.

Comitetul Central a 
mat apoi ordinea de 
bilită pentru cel de-al 
Congres al P.S.U.G.

In continuarea lucrărilor, to
varășul Erich Honecker a pre
zentat raportul delegației C.C. 
al P.S.U.G. cu privire la cel 
de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S., iar tovarășul Willi 
Stoph a prezentat proiectul de 
directive al cincinalului pentru 
dezvoltarea economiei naționa
le pe anii 1971—1975. Proiectul 
de directive — se arată în în
cheierea comunicatului — ur
mează să fie dat publicității și 
dezbătut în toate organizațiile 
de partid, în colectivele agri
cole și în alte adunări cu oa
menii muncii din instituții și 
întreprinderi, se arată în comu
nicat.

C.C. al 
convinși, 

voi

confir- 
zi sta- 

VUI-lea

La 15 aprilie s-au deschis 
la Belgrad porțile primei ex
poziții de automobile iugo
slave „Zastava 101“ fabricate 
la fabrica de automobile 
„Crvena Zastava" în coopera
re cu 
Noua 
este 
„Fiat 
motor 
și o 
140 Km pe oră.'

In foto : Ceea ce este aparte 
față de „Fiat 128" este partea 
din spate a mașinii, cea de a 
cincea ușe.

firma italiană „Fiat". 
mașină „Zastava 101" 
asemănătoare mașinii 
128". Mașina are 
de 55 CP, 1 116
viteză maximă

unității
de acțiune

dintre P.C.f.
Și P.S.L

PARIS 3 (Agerpres). — 
Georges Marchais, secretar 
general adjunct al Partidu
lui Comunist Francez, a a- 
dresat o scrisoare lui Alain 
Savary, prim-secretar al Par
tidului Socialist Francez, în 
care a propus reluarea con
vorbirilor în vederea reali
zării unității de acțiune în
tre cele două partide. In scri
soare, al cărui text a fost 
publicat luni de ziarul „L’Hu- 
manite", se subliniază că suc
cesele obținute de forțele de 
stînga la alegerile municipale, 
pe baza acordurilor realizate 
privind acțiunile comune, au 
întărit speranțele maselor în
tr-o alianță a P.C.F. cu P.S.F. 
„Situația actuală, se arată în 
scrisoare, conferă o deosebită 
actualitate reluării convorbi
rilor noastre în scopul reali
zării unei înțelegeri politice 
clare și de lungă durată între 
cele două partide. O aseme
nea înțelegere ar avea o in£- 
fluență favorabilă asupra ali
anței forțelor muncitorești și 
democratice, în ansamblul 
lor".

MADRID 3 (Agerpres). — La Barcelona s-a desfășurat 
o puternică demonstrație antifranchistă la care au partici
pat peste 1500 de persoane. Demonstranții purtau pancarte 
și scandau lozinci împotriva actualului regim din Spania. 
In numeroase întreprinderi din Catalonia au fost înregis
trate o serie de greve, care au afectat îndeosebi sectoarele 
construcțiilor și textilelor.

@ Ciu En-lai și Go Mo-jo au 
primit pe membrii delegației 
Societății Australia — China, 
condusă de Edward Bull, și o 
delegație a tineretului francez, 
condusă de Susette Delon, care 
efectuează vizite în R.P. Chîne-

@ Un nou avion de tipul „Star- 
fighter", aparținînd forțelor a- 
eriene vest-germane, s-a pră
bușit în apropiere de localitatea 
Noervenich din Germania occi
dentală. Pilotul a reușit să se 
salveze cu parașuta. Numărul 
avioanelor de tipul „Starfighter" 
pierdute de armata vest-germa- 
nă se ridică acum la 137.

@ Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Federale a 
Germaniei Walter Scheel, a 
subliniat, într-un interviu acor
dat ziarului „Frankfurter Rund- 
schau", că Marea Britanie tre
buie să primească în cursul 
acestei luni un răspuns clar din 
partea „celor șase" în legătu
ră cu candidatura sa la Piața 
comună. Scheel consideră că 
tratativele în acest sens între 
„cei șase" și Marea Britanie, 
ce vor fi reluate la 10 mai la 
Bruxelles, se anunță „foarte 
dure".

£ Compania petrolieră fran
ceză (C.F.P.) a hotărît să retra
gă din Algeria 166 de specialiști 
și tehnicieni francezi care de
servesc instalațiile de la llassi 
Messaoud și Ilaoud Merkaoui, 
două din principalele zăcăminte 
petrolifere din Sahara — anunță 
un comunicat al Ministerului 
Industriei și Energiei al Alge
riei difuzat de Agenția Algeria
nă de Presă. Comunicatul men
ționează că „autoritățile alge
riene vor adopta toate măsuri
le necesare pentru a asigura 
activitatea normală a insta
lațiilor petroliere respective".

@ La Vancouver, în provin
cia canadiană Columbia bri
tanică, au avut loc o demon
strație și un marș de protest 
împotriva „șomajului și sărăci
ei". In fața hotelului din cen
trul orașului, unde primul mi
nistru al Canadei Pierre El
liott Trudeau, participa la un 
dineu oferit de secția regională
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@ O delegație a Organizației 
„Pentru Eliberarea Palestinei", 
condusă de Abu Ammar Saad, 
a sosit la Pekin într-o vizită de 
prietenie și pentru a participa 
la activitățile „Săptăminii in
ternaționale palestiniene". In a- 
celași scop — anunță agenția 
China Nouă — în capitala R.P. 
Chineze au sosit și grupuri de 
ziariști din unele țări arabe.

Muzeul din Montmartre a 
găzduit o seară culturală inti
tulată „Arta românească ieri și 
azi". A fost prezentată o expu
nere însoțită de diapozitive pri
vind pictura veche românească 
și creația lui Brâncuși, Tser și 
Țuculescu.

® Generalul In Tain a anun
țat în cadrul unei conferințe 
de presă că renunță Ia misiu
nea de a forma „Noua echipă" 
a administrației de la Pnom 
Penh. După Lon Noi, Sirik Ma- 
tak și Choup Hell, In Tam es
te al patrulea adept al regimu
lui care refuză să formeze, la 
cererea șefului administrației, 
o „echipă" pentru a se pune 
capăt crizei politice declanșată 
după demisia lui Lon Noi, in
tervenită în urmă cu 16 zile.

Parlamentu- 
Oslo a sosit,

©■ La invitația 
lui norvegian la 
într-o vizită de șase zile, o de
legație a Skupștinei Federale a 
Iugoslaviei, condusă de Mika 
Șpiliak, președintele Vecei po
poarelor, informează agenția 
Taniug.

CARACAS 3 (Agerpres). 
Sub auspiciile Consiliului de 
cultură al statului Aragua și 
al Ambasadei României în 
Venezuela, a fost inaugurată 
în orașul Maracay o expozi
ție de folclor și imagini fo
tografice din țara noastră.

La festivitatea de deschi
dere au participat guverna
torul statului Aragua, perso
nalități ale vieții publice, șefi 
ai unor instituții culturale și 
organizații economice, oameni 
de cultură și artă, reprezen
tanți ai presei.

Au fost prezenți ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în Venezuela, Octavian 
Bărbulescu, și membri ai Am
basadei.

Expoziția a fost primită cu 
mult interes de către vizita
tori. Televiziunea, radioul și 
presa au elogiat realizările 
României socialiste și frumu
sețea folclorului românesc.

Agenția China Nouă anun
ță încetarea din viață a lui Li 
Su-kuan, fost membru al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului Național al Con
siliului Consultativ Politic Popu
lar și vicepreședinte al Acade
miei de Științe a R.P. Chineze.

@ O minută privind discuți
ile dintre reprezentanți ai Pa
kistanului și R.P. Chineze în 
legătură cu construirea unei ra
finării de zahăr în Pakistan a 
fost semnată la Karaci — anun
ță agenția China Nouă. Această 
rafinărie, precizează agenția, va 
fi construită cu ajutor din par
tea RP. Chineze în conformi
tate cu protocolul semnat în 
aprilie 1970 între guvernele ce
lor două țări.

@ Intre 28 aprilie și 2 mai. 
Teatrul de marionete din Con
stanța care participă la Festi
valul mondial de teatru de la 
Nancy, a prezentat mai multe 
spectacole cu piesele „Copilul 
din stele", de Oscar Wilde, 
Riga Crypto și Lapona Enigel, 
după poemul lui Ion Barbu, re
latează corespondentul nostru 
la Paris. Spectacolele s-au bu
curat de un deosebit succes.

Luni, regina Elisabeta a 
II-a a Marii Britanii a sosit în 
Canada. într-o vizită oficială 
prilejuită de aniversarea cen
tenarului înființării provinciei 
canadiene Columbia britanică. 
Oaspeții vor participa timp de 
10 zile la festivitățile organi
zate cu această ocazie la Victo
ria. capitala provinciei, precum' 
și în alte localități din Colum
bia britanică.

© La invitația guvernului 
R.P. Chineze, o delegație de 
prietenie sudaneză, condusă de 
Omar Mohamed Said, subsecre
tar de stat la Ministerul Ori
entării Naționale, a sosit într-o 
vizită la Pekin.

@ In baza unui decret sem
nat de către Anwar Sadat, pre
ședintele Republicii Arabe U- 
nite, anunță agenția M.E.N., 
Aii Sabri a fost eliberat din 
funcția de vicepreședinte al 
R.A.U.

l/fi genera! american sub anchetă
WASHINGTON 3 (A- 

gerpres). — Un purtă
tor de cuvint al Penta
gonului a anunțat că 
un general de brigadă 
din cadrul forțelor ar
mate ale S.U.A. este 
sub anchetă In legătu
ră cu comportarea pe 
care a avut-o in Viet
nam. El a refuzat însă 
să-l numească pe cel in 
cauză și să facă preci
zări suplimentare „pi
nă la definitivarea cer
cetărilor".

Dezvăluirea 
zentantului Pentagonu
lui a survenit aproape 
imediat după ce revis
ta americană „Time" a 
relatat, in numărul său

repre-

de duminică, faptul că 
un general american
— pe care, de aseme
nea, nu l-a numit — 
a fost acuzat de cîțiva 
piloți de elicopter de 
uciderea unor țărani 
sud-vietnamezi cu trei 
ani in urmă. Generalul, 
despre care „Time" a- 
rată doar că este ab
solvent al academiei 
militare din West Po
int și lucrează in pre
zent la Pentagon, a fost 
învinuit de martori o- 
culari — piloți și per
soane din anturajul sau
— de „vinarea" din 
zborul elicopterului a 
unor țărani din pro
vincia sud-vietnameză 
Quang Ngai, spre sfir-

șitul anului 1968. Po
trivit relatărilor acele
iași reviste, generalul, 
care comanda pe a- 
tunci o brigadă de in
fanterie și efectua in 
mod curent zboruri de 
recunoaștere, a admis 
că a ucis pe unii din- 
trei cei care vădeau o 
„atitudine evazivă" in 
timp ce erau survolați 
de aparatul sâu.

Anchetarea generalu
lui este pusă de „Time" 
in legătură cu faptul 
că, in ultima vreme, 
guvernul american s-a 
aflat sub puternica 
presiune a opiniei pu
blice nemulțumite de 
situația in care — așa 
cum au arătat anche-

tarea masacrului de la 
Mg Lai și procesul lo
cotenentului Cailei/ — 
numai ofițeri cu ran
guri inferioare, subofi
țeri și soldați au fost 
trași la răspundere, in 
timp ce virfurile mi
litare direct implicate 
nu erau in nici un fel 
menționate de anche
tatori. „Dacă vor fi su
ficiente probe — scrie 
„Time" — generalul va 
fi tradus in fața curții 
marțiale. Avindu-se in 
vedere verdictul in pro
cesul lui Calley, este 
puțin probabil ca gu
vernul să aleagă o altă 
cale, indiferent de cite 
stele au epoleții gene
ralului".
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ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). - 
In prima zi de mai, populația 
orașului Addis Abeba a fost in 
acest an martora unui fenomen 
cu totul neobișnuit aici, chiar 
și in perioade mai apropiate 
calendaristic de lunile de iar
nă. Timp de aproape două o- 
re. pe străzile capitalei etio
piene a răpăit o grindină cu I 
bobul mare însoțită de ninsoa
re. Și, deși după trecerea nori
lor soarele și-a trimis, ca de- 
obicei, cu dărnicie razele, stratul 
de gheață și zăpadă așternut 
pe jos s-a menținut îndeajuns 
pentru a permite copiilor să se 
bată cu bulgări, poate pentru 
singura dată in viață.

CRUZEIRO-UL DIN NOU 
DEVALORIZAT

RIO DE JANEIRO 3 (Ager
pres). - Cruzeiro-ul a fost din 
nou devalorizat, cursul său co* 
borînd cu 1,57 la sută. De la 
începutul acestui an, in urma 
devalorizărilor succesive, parita
tea monedei braziliene in ra
port cu dolarul a scăzut in 
total cu 4,87 la sută. Ca un 
corolar al acestor modificări, 
in țară au crescut prețurile.

16 325 ACCIDENTE DE
CIRCULAȚIE

BRUXELLES 3 (Agerpres). - 
După cum informează ziarul 
„Le Soir", pe căile rutiere ale 
Belgiei s-au produs, in luna 
martie a acestui an, 16 325 ac
cidente de circulație, soldate cu 
110 morți, 1 755 grav răniți și 
5 665 cazuri de răniri ușoare.

DUPĂ ETNA - STROMBOU

MESS1NA 3 (Agerpres). - 
Etna, vulcanul cel mai înalt 
și mai activ al Europei, iși con
tinuă erupția inceputâ cu a- 
proximativ o lună in urmă. 
După o perioadă ceva mai 
calmă, vulcanul și-a intensificat 
erupția in cursul zilei de dumi
nică. Ltiva amenință acum o 
stație a telefericului de pe 
munte și cabana clubului schi
orilor din Sicilia.

Simbătâ a reintrat in ciclul 
de activitate eruptivă și cunos
cutul vulcan mediteraneean 
Stromboli, aflat la circa 150 
de kilometri de Etna. începută 
spectaculos, cu jeturi puterni
ce de roci incandescente, flă
cări și cenușă, vizibile de la 
mari distanțe, erupția a scăzut 
in intensitate in seara de du
minică. Lava care a coborit a 
inceput vertiginos aproape ver
tical spre mare prin cunoscu
tul „șanț de foc" al muntelui, 
a inceput să se solidifice. Spe
cialiștii apreciază că erupția 
vulcanului Stromboli nu prezin
tă vreo primejdie pentru lo
cuitorii insulei cu același nume.

TAIFUNUL „WANDA*

SAIGON 3 (Agerpres). - A- 
supra litoralului provinciei sud- 
vietnameze Quang Ngai s-a a- 
bătut duminică taifunul „Wan- 
dan, care a provocat însem
nate distrugeri și victime in 
rîndul populației.

ȘI-A SUSPENDAT ZBORURILE 
DIN LIPSA DE... AVIOANE

LIMA 3 (Agerpres). - Com
pania particulară de aviație 
APSA din Peru și-a suspendat 
toate zborurile din lipsă de a- 
vioane. Cele patru aparate a- 
le sale au fost reținute in 
S.U.A. și Spania la cererea 
unor creditori deciși să-și recu
pereze împrumuturile acordate 
companiei. Aceste datorii sint 
evaluate la 22 milioane dolari.
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