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O acțiune 
de mare răspundere : 

ÎNCHEIEREA 
CU SUCCES 

a anului
in 

învățămîntul 
de partid

PLECAREA LA PRAGA A DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL DUMITRU POPESCU

Organele și organizațiile de 
partid se află in prezent in 
faza pregătitoare a închiderii 
anului de invătămint de par
tid. La capătul unui an rodnic 
de muncă pentru cuuoașterea 
și însușirea aprofundată a ideo
logiei și politicii partidului, 
cercurile și cursurile învăță- 
mintului de partid din între
prinderi și instituții, ale în- 
vățămîntului ideologic al ca
drelor didactice și secțiile uni
versității serale de marxism
leninism se preocupă ca pregă
tirea și desfășurarea convorbi
rilor finale să se desfășoare in 
cele mai bune condițiuni.

Anul de invățămint care se 
încheie a constituit pentru pro
paganda de partid desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid din municipiul nostru 
noi progrese în popularizarea 
și explicarea politicii partidu
lui și statului, în educarea ma
selor larci de oameni ai mun
cii în cniritul ideilor socialis
mului și mobilizarea lor la lup
ta pentru realizarea mărețelor 
obiective ale programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Punînd 
în centrul atenției documente
le celui dc-al X-lea Congres al 
partidului, importantele sarcini 
âzvorîte din plenarele Comite
tului Central, lărgindu-și sfera 
de cuprindere, îmbogățindu-și 
conținutul și ridicindu-și în 
permanență nivelul calitativ, 
propaganda de partid și-a adus 
și își aduce aportul prețios la 
toate realizările obținute pe 
plan municipal. influențează 
pozitiv munca în domeniul e- 
conomic, social și cultural. în 
toate sferele de activitate. Fără 
îndoială în succesele obținute 
de mineri și constructori, de 
toate colectivele de muncă din 
întreprinderi și instituții în în
tâmpinarea gloriosului semicen
tenar al partidului este încor
porat și aportul propagandei 
de partid.

Pentru încheierea cu deplin 
Succes a anului de invățămint 
'de partid în Valea Jiului, de 
imporlanță deosebită este trans

punerea in viață a planului de 
măsuri recent elaborat de Bi
roul Comitetului municipal de 
partid, plan care cuprinde ac
țiuni concrete privind instrui
rea propagandiștilor, parcurge
rea in întregime a programu
lui de studiu prevăzut pentru 
acest an, organizarea de con
sultații colective pentru clarifi
carea celor mai importante 
probleme, stabilirea judicioasă 
a graficelor cu desfășurarea 
convorbirilor finale. Pe baza 
acestui plan, organele și orga
nizațiile de partid urmează 
să-și întocmească in aceste zile 
planuri de măsuri proprii in 
vederea asigurării desfășurării 
in cele mai bune condițiuni a 
acțiunii de închidere a invă- 
țămintului de partid, urmărind 
stabilirea unor astfel de mă
suri care să asigure participa
rea tuturor cursanțiHr la con
vorbirile finale.

In contextul acestor pregă
tiri, cea mai mare importanță 
se cere acordată conținutului 
care constituie latura esențială 
a muncii de propagandă. Un 
mare aport il va aduce Ia ri
dicarea nivelului propagandei 
de partid studierea aprofun
dată a ideilor cuprinse in ex
punerea făcută de societarul 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la adunarea solem
nă din Capitală, prilejuită de 
sărbătorirea gloriosului semi
centenar al partidului. Cunoaș
terea de către propagandiști și 
cursanți a unor teme din acest 
document de mare importanță 
teoretică cum sînt cele privi
toare la mărețele tradiții revo
luționare de luptă pentru eli
berarea socială și națională a 
poporului, pentru socialism, 
programul construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, perfecționarea continuă a 
organizării societății, despre 
rolul deosebit al partidului în 
societatea noastră, despre poli
tica externă a României ca
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
o primit pe membrii expediției 

științifice românești
care i

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manca Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
a primit, luni dimineața, pe 
membrii expediției științifice 
românești, care a traversat prin 
zona ecuatorială continentul a- 
frican.

Expediția a străbătut 12 țări! 
Senegal, Mali, Volta Superioară, 
Niger, Nigeria, Camerun, Ciad, 
P.epublica Africa Centrală, Re
publica Democratică Congo, Ru
anda, Uganda și Kenya.

Grupul de exploratori, condus 
de prof. univ. Nicolae Botna- 
riuc, decanul Facultății dc bio
logie din București, a fost al
cătuit din dr. Sever Popa, asis
tent universitar la Institutul 
medicQ-farmaceutîc din Cluj, Ni-

RESPONSABILITATE 
lai® dc interesele i 

colectivității
Nu a trecut mult timp de la 

un important eveniment petre
cut în viața organizațiilor de 
sindicat din țara noastră — 
Congresul U.G.S.R. — ș:, Con
siliul municipal al sindicatelor 
din Valea Jiului, abordînd pro
blemele majore ale activității 
sale, în lumina indicațiilor tra
sate de conducerea superioară 
de partid, a celor desprinse din 
lucrările Congresului, a dezbă
tut pe larg. în ședința plena
ră din 21 mai a.c.. sarcinile 
ce revin organelor și organi
zațiilor sindicale din munici
piu în actuala etapă a construc
ției socialiste. Cum era firesc, 
hotărîrile adoptate de Congre
sul sindicatelor au dat un nou 
imbold activității organizațiilor 
noastre de sindicat, sporind 
preocupările tuturor factorilor 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, cultivarea 
în rîndul salariaților a unei a- 
litudini înaintate față de mun
că, față de îndatoririle obștești,

traversat
colac Coman, specialist în pro
bleme de botanică, lector la U- 
niversitatea „Babeș-Bolyaiil din 
Cluj, și cercetătorul zoolog Dra- 
goș Neculce, de la aceeași uni
versitate, inginerul Liviu Ungu- 
reanu, cineast, biologul Valeriu 
Cimpoieru, redactor la Radio- 
televiziune, precum și ing. Ion 
Cataranciuc și tehnicianul auto 
Constantin Ludu, de la Uzinele 
mecanice Muscel din Cîmpu- 
lung.

La primire a fost de față to
varășul Mircea Malița, minis
trul învățămîntului.

Prof. Nicolae Botnariuc și 
ceilalți membri ai expediției au 
informat conducerea partidului 
despre activitatea și rezultate
le cercetătorilor științifice între
prinse cu acest prilej, despre 
contactele avute cu instituțiile 
africane de cultură și învâță- 
mînt, cu autoritățile statelor pe 
care le-au străbătut, despre pri- 

creșterea responsabilității fie
cărui salariat față de interesele 
generale ale colectivității. Sub 
îndrumarea comitetului munici
pal de partid și cu sprijinul 
Consiliului județean al sindi
catelor — după cum a reieșit 
din raportul prezentat în cadrul 
plenarei de către tov. Gavrilă 
David, președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor — 
organele sindicale locale s-ao 
preocupat îndeaproape de mo
bilizarea colectivelor de mun
că pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamen
telor, utilizarea cît mai depli
nă a capacităților de produc
ție și a timpului de lucru, rea
lizarea de economii la prețul 
de cost, dezvoltarea mișcării 
inovatorilor contribuind nemij
locit la creșterea eficienței ac
tivității unităților economice 
din municipiu,
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Africa
mirea cordială care le-a fost fă
cută pretutindeni de populație. 
De asemenea, ei au relevat com
portarea exemplară a autoturis
melor românești, precum și bu
na calitate a produselor româ
nești folosite în cursul expe
diției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat o înaltă apreciere rezul
tatelor activității desfășurate de 
expediția științifică românească, 
i-a felicitat cu căldură pe mem
brii ei și a făcut recomandări 
pentru punerea în valoare a a- 
cestor rezultate în interesul dez
voltării activității de cercetare 
științifică, cît și al extinderii re
lațiilor de colaborare și priete
nie cu țările străbătute de ex
pediție.

In semn de omagiu, a 
fost înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un album în- 
mănunchind imagini din activi
tatea expediției.

MAJORĂ
Pe marginea 

lucrărilor 
Plenarei 

Consiliului 
municipal al 
sindicatelor

România
Socialistă
în imagini
și fapte
ț Pe șantierul ecluzei ro

mânești, de la Porțile de Fier, 
se toarnă, în aceste zile, ul
timele caritități de betoane. 
Practic, operațiile principale 
de betonare au fost înche
iate, in prezent efectuîndu-se 
lucrări de finisare. Datorită 
aplicării unor metode indus
triale de lucru, toate obiecti
vele componente au fost pre
date montorilor în medie cu 
45 de zile mai devreme față 
de datele prevăzute în gra
fice. S-au creat astfel condi
ții ca ecluza, care timp de 
peste un an a funcționat in
tr-o singură treaptă, să trea
că, într-un viitor apropiat, la 
exploatare în două trepte, așa 
cjnn prevăd proiectele elabo
rate în comun de specialiștii 
români și iugoslavi.

Combinatul de îngrășăminte azotoase din Slobozia.

Lunl dimineața, a plecat la 
Pruga delegația Partidului Co- 

• munisl Român, condusă de to
varășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
pentru a participa la lucrările

Ziua de 20 mai a mar
cat in viața șantierului din 
Lupeni al Grupului T.C.H. 
și în munca constructorilor a- 
cestui șantier — două impor
tante momente în desfășuia- 
rea execuției obiectivelor so
cial — culturale ce se durea
ză în noul și luminosul car
tier mineresc „Viscoza IV“.
• Ora 16,30. Pe zidul 

proaspăt, ajuns la ultimul ni
vel, al clădirii noii școli cu 
16 săli dc clasă, șeful echi
pei de zidari Nicolae Avram 
arborează o ramură verde 
de răchită. Un tradițional ri
tual al constructorilor aces
tui șantier simbolizînd o bi
ruință în muncă, o împlinire. 
Intr-adevăr, se încheiase o 
importantă fază în execuția 
lucrării, zidarii echipei ter- 
minînd ultimul metru de zi
dărie.

In urma zidarilor. în ace
lași ritm susținut de muncă,

Rezultatele întrecerii pentru înfrumusețarea
și gospodărirea localităților

Răspunzînd chemării organe
lor de partid și de stat pri
vind întrecerea patriotică intre 
localități, mii de oameni ai 
muncii din municipiul Petrol 
șani și-au adus contribuția la 
înfrumusețarea și gospodărirea 
cartierelor, la realizarea unor 
importante lucrări edilitare și 
obștești, menite să ridice gra
dul urbanistic al centrelor mi
niere din Valea Jiului.

In urma încheierii primei e- 
tapc a întrecerii dintre locali
tățile componente ale munici
piului nostru, comisia județea
nă, care a urmărit realizarea 
unor importante obiective lega- 

celui dc-al XlV-lca Congres al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Din delegație fac parte to
varășii Barbu Zaharescu, 
membru al C. C. al P.C.R., re
prezentant al P.C.R. la revis- 

dulgherii din echipa lui Ion 
Călina fac acum cofrajul 
planșeului de acoperiș, iar 
după ei echipa de fierari con
dusă de Gh. Ristea fixează 
armăturile pentru planșeu. 
Și, în timp ce ei pregătesc 

Hpliniri
totul ca peste cîteva zile să 
înceapă turnarea betonului la 
planșeul de acoperiș, la par
ter muncitorii din echipele 
lui Ion Dîngă și St. Dodoc 
avansează rapid cu tencuielile 
interioare, forțînd ritmul fi
nisajului. Sub directa îndru
mare și supraveghere a mai
strului Ion Marcu, lucrările 
noii construcții școlare se în
scriu riguros în graficul de 
execuție. Se garantează ast
fel, încă de pe acum. înde
plinirea de către constructori 

te de salubrizarea localităților, 
întreținerea și aspectul estetic 
al străzilor și căilor de pene
trație. înfrumusețarea cartiere
lor. aspectul exterior al pie
țelor- și unităților comerciale: 
etc., a acordat următorul punc
taj din 1 500 posibile :

Orașul Vulcan — l 470 punc
te; orașul Lupeni — 1460
puncte; orașul Petrila — 1460 
puncte; orașul Uricani — 1425 
puncte; comuna Aninoasa — 
1 190 puncte; comuna Banița — 
I 060 puncte.

Situarea Vulcanului pe pri
mul loc în cadrul întrecerii 
dintre orașe încununează și de

Comitetului
P.C.R. și 

ambasadorul

ta „Probleme ale păcii și so
cialismului", Gheorghe Năsta- 
se, membru al C.C. al P.C.R., 
orim-secretar al ~ 
județean Argeș . al 
Ion Obradovici, 
României la Praga.

a angajamentului de a termi
na Și preda școala cu 16 
clase „Viscoza IV“ la data 
de 15 august, în cinstea celei 
de a 27-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fas
cist.
• Tot în ziua de 20 mai, 

pe șantierul Lupeni a în
ceput turnarea betonului la 
cadrele de susținere a plan
șeului și la planșeul propriu- 
zis ale centralei termice „Vis
coza IV“. Primii 16 mc de 
beton turnați în acea zi de 
echipa de fierar-betoniști a 
comunistului Constantin A- 
lexandru, încununează stră
daniile acestei vrednice for
mații de lucru depuse multe 
zile în șir la executarea ar
măturilor pentru stâlpi și 
planșeu, ca și strădaniile 
dulgherilor echipei conduse 
de St. Bartoș la facerea co- 
frajelor.

B. I.

data aceasta eforturile și preo
cupările constante ale organe
lor locale de partid și de stat, 
ale tuturor cetățenilor în frun
te cu deputății pentru continua 
înfrumusețare a acestui vechi 
centru minier ajuns într-un 
stadiu avansat de urbanizare. 
Comisia județeană a apreciat 
nu numai felul cum sînt în
treținute noile și vechile cartie
re, plantările masive, extinde
rea zonelor verzi și îngrijirea 
monumentelor ci, mai ales, a-

C. II.

(Continuare in pag. a 3-a)

Șeful dc schimb Ioan Szabo de la mina Petrila Ia un schimb de păreri cu ortacii.

Programul de instruire 
a propagandiștilor

Instruirea propagandiștilor din învățăininlul de partid 
învățămintul ideologic al cadrelor didactice, în vedereaȘi 

convorbirilor recapitulative de sfirșit de an, va avea loc pe 
centre după următorul program :

MARȚI, 25 MAI, ORA 17. la clubul C.C.P. : vor parti
cipa propagandiștii din Petroșani, Petrila, din comunele 
Aninoasa și Băni(a.

MIERCURI, 26 MAI. ORA 17, la sediul comitetului oră
șenesc de partid Vulcan ; participă propagandiștii din orașul 
Vulcan.

MIERCURI, 26 MAI, ORA 17. la clubul minier din 
Lupeni ; participă propagandiștii din orașele Lupeni și Uri- 
cani.

CITIȚI AZI 
în pagina a 2-a

i SPORT
j © Jiul îămîne în atenție ® Minerul Motru — 
j Minerul Lupeni 1—1 ® Handbalistele de la 
; Jiul au învins la scor ® Scrisoare de recunoș- 
j tință ® Volei — Echipele liceelor din Petrila 
I și Vulcan — campioane județene pe 1971, 
k.__ ________ ________________ 7

Pentru noul sezon estival, 
pe pîrîul Oii, din vecinătatea 
stațiunii Lacul Roșu, precum 
și în preajma cabanelor „Su- 
hard“, „Turiștilor", „Cheile 
Bicazului" sînt în curs de a- 
menajare noi campinguri cu 
aproape 100 de căsuțe. Oas
peții stațiunii vor putea ad
mira rezervația dc capre ne
gre colonizate aici anul tre
cut.

® In județul Harghita au 
început lucrările de moder
nizare a două principale ar
tere de circulație rutieră de 
mare interes economic și tu
ristic. Este vorba de drumul 
Sînsimion — Sintimbru — 
Tușnad, care traversează o 
bună parte a depresiunii Ciu- 
cului, și de drumul Cosmeni 
— Tirgu Secuiesc care scurtea
ză cu 45 km actualul traseu 
prin SJintu Gheorghe.

1 ?

ttfi 1ih il i Cfij» K l ril

Nocturn; orașul Gheorghe Gheorgliiu-DeJ.
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Bascheibahștri de la Știința
Concursul

de Campionatele u iiiversitare
orientare
turistica

u

pei de baschet Știința Petro
șani, elevii săă au avut o com
portare foarte bună, depășind

bune și, spre satisfacția tutu
ror, le-au obținut.

Iată aceste rezultate i I.M.P.

fazei județene a concursu- 
de pentatlon atletic șco- 
organizat de către Comite- 

județean Hunedoara al

Ospitalierul stadion „Corvi- 
nul" din Hunedoara a fost, în 
zilele de 22 și 23 mai a.c., gaz-

i

Etapa a 24-a a iiccun Comentariile continuă. Jiul a 
întins pe Steagul roșu Brașov, adunind incă două puncte la 
zestrea săracă de pină acum. Lupta pentru supraviețuire in 
A nu s-a încheiat. Un exigent și atent calcul ne-o arată, in 
final, pe formația din Petroșani deasupra locului periculos 
15. pe care ar putea răminc Progresul sau C.F.R. Cluj. Dar 
să nu ne avintăm in hazard. Să abordăm toate cele 6 par
tide, rămase pînă la sfirșitul campionatului, cu maximă ho- 
tărire și dăruire. La S.C. Bacău și la Progresul e la fel de 
greu. Dar nici cu Dinamo și cu Farul nu-i ușor — la noi 
acasă. In toate aceste patru partide, insă echipa Jiul este 
capabilă de rezultate onorabile, care să o scutească de emo
țiile retrogradării.

Pentru aceasta este necesară o viziune mai realistă asu
pra componenței echipei, asupra valorii și capacității lor 
de acțiune. Să privim retrospectiv, critic, meciul cu Steagul 
roșu Brașov. Apărarea a rezistat mult timp cu succes, dar 
lipsa marcajului strict la om l-a găsit de două ori liber pe 
Necula, in situații excelente de gol, și o dată n-a greșit 
ținta. Halfia a fost mai ștearsă ca altădată. Dotatul Urmeș 
a greșit nepermis de mult, iar Sandu s-a străduit fără efi
ciență. Chiar dacă a înscris două goluri, Jiului i-a lipsit — 
ca de atitea ori — atacul. Ion Constantin a jucat bine, a 
fost harnic și inspirat, a înscris două goluri de aur. Laudă 
lui! Dar ceilalți ? Strădaniile lui Libardi se opresc de mult 
intr-un punct fix. Să fi obosit intr-atîta căpitanul Jiului? 
Peronescu a alergat neputincios de pe o parte pe alta, nu a 
mai strălucit ca-n trecut. Anii ii alirnă mai greu în picioa
re. Iar X’aidin n-a reușit nimic din bunele lui intenții.

Sinteni, poate, aspri, dar vrem să fim drepți. Să fie, 
mai bine acum, motiv de supărare — dacă cineva găsește 
necesar — dar să zimbim cu toții, satisfăcuți, in finalul 
campionatului. Iubitorii jocului cu balonul rotund din Va
lea Jiului țin la Libardi și compania și nu vor ca jiuliștii 
să se despartă de prima divizie de fotbal a țării. Ei alcă
tuiesc o echipă mai bună decit cred unii. Fuziunea dintre 
tineret și veterani începe să se observe tot mai pregnant. 
Se joacă, insă, prea la intimplare, prea nervos, cu multă 
teamă (și înțelegem teamq.de ,B“), dar și fără o concepție 
proprie acestei echipe care nu se bazează numai pe forță 
cum apreciau niște specialiști in materie. Stan, Georgevici. 
Caramalis, Urmeș, Libardi. Ion Constantin și ceilalți știu fot
bal. Numai cu forță și dăruire nu reușești prea mult în fot
bal — in sport în general Ei au răstimpul să ne dovedească 
din nou calitățile bune, să-i cinvingiî pe scepticii de aiurea 
că Jiul nu-i echipă de locul 15.

Așteptăm cu înfrigurare și speiuuță meciul de la Ba
cău. apoi pe cele două serii acasă — cu Dinamo și Petrolul. 
Jiul poate rămîne in albia lui... A-ntiia dacă va curge mai 
vijelios peste adversari decit pînă acum, dar și mai prudent.

G. DINU

...GOL !

Handbal, divizia B

Jiul a învins la scor 
pe Dermagant Tg. Mureș: 15-6

Pentru a șterge impresia ne
favorabilă lăsată după meciul 
cu Sparta Mediaș, și pentru 
a-și lua un „La revedere'' plă
cut de la spectatori — pînă in 
campionatul viitor, la toamnă 
— handbalistele dc la Jiul Pe
troșani și-au unit, duminică, 
rînclurile și au depășit lejer un 
adversar care spera intr-un 
meci egal, dar care a depus ar
mele foarte repede. Jucătoarele 
de la Dcrmaganl veneau la Pe
troșani de pe o poziție frun
tașă pe care o doreau cu orice 
preț să și-o mențină — locul 
II în clasamentul final. Jiulis- 
tele le-au dejucat însă intențiile 
și le-au învins Ia un scor care, 
aproape, nu mai necesită co
mentarii.

Totuși să punctăm desfășura
rea partidei și cîteva notații 
fugare, cu obișnuitele aprecieri 
pro sau contra. Oaspetele des
chid scorul chiar în primul mi
nut de joc, prin Reghian, care 
transformă o lovitură de la 7

metri. Nicolescu egalează repe
de, dar mureșencele iau din 
nou avans prin Vekony. Maicr 
readuce egalarea, Tncze ratează 
o lovitură de la 7 metri și de 
acum jocul este la discreția 
gazdelor. Ele combină atent, 
se găsesc bine cu pasele, sînt 
foarte periculoase pe contra
atac (îndeosebi Maicr și Nico
lescu) și înscriu încă 5 goluri 
pînă in finalul primei reprize, 
fără să primească vreunul. In 
acest limp, oaspetele cedează 
complet lupta, mai ratează un 
7 metri prin Lazăr, trimit de 
trei ori mingea în bară și... sînt 
la pămînt.

Nici în partea a doua a me
ciului, handbalistele din Tg. 
Mureș nu reușesc prea mult. 
Joacă extraordinar de lent, dc 
plictisilc, comit greșeli elemen
tare, solicită pe rind antrenoru
lui să fie înlocuite, ar vrea ca 
meciul să se termine cit mai 
repede. Simțind slăbiciunea ad
versarelor, gazdele se năpus
tesc în atac, clar ratează oca
zii extrem de favorabile. To
tuși, ele conduc autoritar „osti
litățile" și punctează mai des 
decît partenerele de întrecere. 
Se remarcă jocul în viteză, efi
cient, al extremelor Maier 
Nicolescu, concepția tactică și 
luciditatea Estorei " 
pătrunderile Sandei Nemeș 
ale Măriei Ghiță, aportul preți
os al tinerei jucătoare Viorica 
Suciu. La oaspete se remarcă 
și mai mult inoleșeala (evident 
că și din cauza căldurii de-a 
dreptul toride), dar și inefica
citatea. Ele mai trimit de trei 
ori balonul în bară, mai ratea
ză două lovituri de la 7 metri 
(Asztalos și Reghian), pierd 
ușor multe baloane utile. Ele-

locul 4

Și

Ferenczi, 
Ș«

Minerul Motru
Deși lipsită de aportul a 

cinci titulari (Prccup, Colroază, 
Ambruș, Mi tu și Răsădeanu — 
o parte din ei accidentați, o altă 
parte ieșiți din formă), echipa 
Minerul Lupeni a reușit, la 
Motru. un rezultat favorabil i 
3—1. Factorul determinant al 
prețiosului „egal', obținut în 
fața unei echipe care face e- 
forturi disperate pentru evita
rea retrogradării, a fost totala 
dăruire cu care a jucat echipa 
lupeneană, din rîndurile căreia 
s-au detașat, printr-o remarca
bilă comportare în teren. A- 
runcuteanu (un tînăr jucător cu 
foarte mari disponibilități 
creștere valorică). Ceteraș 
Szilagy.

In prima repriză, cei care 
E’ăDÎnesc în permanență terenul 
si determină cursul jocului sînt 
oaspeții. Acțiunile lor. coerente 
5> cu direcție precisă spre poar- 
1«» gazdelor, sînt soldate cu do
uă... bare X itori : S ’ ci

de
Ș*

La concursul de orientare 
turistică „Roza vînturilor', 
desfășurat duminică la Hu
nedoara. Valea Jiului a fost- 
reprezentată de 4 echipe — 
două de fete și două de bă
ieți. Avînd o bună „orienta
re", elevii din Valea Jiului 
au obținut locul I la fete și 
băieți, prin reprezentanții 
Școlii generale nr. 1 Petrila, 
și locul III la fete, prin con
curentele de la Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani.

Minerul Lupeni 1-1
Gross) și cu un gol splendid, 
din lovitură liberă directă de la 
20 m (autor : Szilagy, în min. 
17). Egalarea survine în min. 
44 pe un contraatac al gazdelor, 
în care Burnete, urmărindu-și 
adversarul — Stoichițoiu — 
scăpat înspre dispozitivul apără
rii echipei din Lupeni este 
-penalizat' de arbitru] Ion Șer- 
ban din Slatina cu un... pe
nalty aproape gratuit. Lovitura 
de la II metri e transformată 
cu precizie de autorul 
tacului și... 1—1.

In repriza secundă, 
își întețesc atacurile,
copios dar, jucînd crispat, le- 
gînd cu mare dificultate acțiuni 
clare, nu reușesc să-și concre
tizeze eforturile, izbindu-se e 
adevărat, și de un ,,zidu defen
siv puternic, în care Aruncu- 
teanu s-a „bătut" pînă la epui
zare. relevîndu-și talentul. Mi
nutele trec și fluierul final în

trerupe „hărțuiala* celor două 
echipe... pentru victorie.

Minerul Lupeni a aliniat, în 
acest joc următoarea echipă i 
Șarpe — Gross, Aruncuteanu, 
Burnete, Polgar — Burdagiu 
(Damian), Szilagyi — Lucuța, 
Svedak, Ceteraș, Moldovan.

V. T.

contraa-

gazdele 
domină

Măsuri severe la
Minerul

In campionatul
județean

vele profesorului Eugen Bartha 
profită de toate aceste greșeli 
și înscriu gol după gol, pînă )a 
15, in vreme ce mureșencele nu 
trimit decit de 4 ori 
poarta foarte 
Alice Tudor, 
pentru Jiul, prin 
rele de la ~ 
cui II în 
chiar dacă 
ma clapă 
,U" Cluj

mingea în 
bine apărată do 
Sror final • 15—6 

cure jucăloa-' 
Dcrmaganl pierd Io-* 

clasamentul fina), 
duminică — în «ilti-
— înving acasă pa
— promovată deja 

de mai multe etape în divizia 
A iar petroșănen .ele dobîndeso 
o poziție bună la mijlocul cla
samentului, considerînd și even
tuala înfrîngere dc duminică, 
la „H" II Timișoara.

îmbucurător este că handba
listele de la Jiul, cu un lol 
rcstrîns și modest ca indivi
dualități, a reușit comportări 
bune acasă și în deplasare — 
că tinerețea și dorința de afir
mare se îmbină foarte bine cu 
experiența și luciditatea vete
ranelor formației In meciul de 
duminică, întreaga echipă lini 
a evoluat bine, chiar dacă ad
versarul a jucat slab. Mențiuni 
speciale se cuvin totuși \nei 
Maicr. Georgetei Nicolescu, 
Sandei Nemeș și Eslerci Fc- 
renezi. Golurile au fost -< Mi
zate de Nicolescu și Nemlș 
(cite 4), Maier și Ferenczi (cile 
3). Ghiță 2, pentru Jiul, de 
Asztalos 2, Incze. Vekony, Re
ghian și Pop, pentru Derma- 
gant. A arbitrat cu unele gre
șeli, care n-au influențat rezul
tatul final, Francisc Fazekas din 
Reșița.

Dumitru GHEONEA

La campionatele universitare 
din acest an a participat și e- 
chipa de baschet Știința ‘Petro
șani, alături de puternice echi
pe din toate marile centre uni
versitare ale țării. Cele 8 e- 
chipe au fost împărțite în două 
serii, urmînd ca primele două 
clasate din fiecare scrie să 
joace între ele după criteriul I 
cu II și II cu 1. Echipa studen
ților din Petroșani a făcut par
te din seria a Il-a, împreună 
cu formațiile Institutului poli
tehnic București, Institutului po
litehnic Brașov și Institutului 
politehnic Galați.

După cum ne-a relatat prof. 
Teodor Szilagy, antrenorul echi-

echipe mai valoroase și venind 
in final pe un meritat loc IV 
In clasamentul general.

— Dacă am fi jucat tot așa 
de bine și în campionatul di
viziei B în care activăm, am 
fi fost de mult pe primul loc 
în clasament. Totuși, mă bucur 
de evoluția elevilor mei, care 
au depus toate strădaniile pen
tru a obține rezultate cît mai

— Politehnica București 69—57; 
I.M.P. — Politehnica Galați 
72—47; I.M.P. — Politehnica 
Brașov 63—59. Ocupînd locul II 
In serie, după Politehnica Ga
lați, Știința Petroșani a tre
buit să susțină primul meci in- 
terserii cu puternica formație a 
I.E.F.S. București. Studenții din 
Petroșani au cedat cu 71—56. 
Pentru locurile III—IV, forma-

ția petroșăneană a jucat cu 
Politehnica Timișoara. La capă
tul timpului regulamentar de 
joc, rezultatul era egal : 68—68. 
In prelungiri au cîștigal timi
șorenii cu 82—71. In felul aces
ta, Știința Petroșani a ocupat 
locul IV in clasamentul gene
ral, după formațiile I.E.F.S. Bu
curești, Politehnica Galați și Po
litehnica Timișoara și înaintea 
echipelor Politehnica București, 
Politehnica Iași. Politehnica 
Brașov și Politehnica Cluj. 
Toți jucătorii folosiți au avut 
o comportare bună, .’xcelînd 
Bochiș, Ianoșiga, Boboiceanu, 
Șturek și M. Gorea.

Scrisoare 
de 

recunoștință

Pentatlonul atletic școlar a revenit reprezentanților 
municipiului Petroșani

Consiliul municipal al Or
ganizației pionierilor Petro
șani a organizat la sfirșitul 
săptămînii trecute pe stadio
nul Jiul din Petroșani com
petiția de atletism „Tetratlo
nul prieteniei*", în cadrul că
reia s-au întrecut un mare 
număr de elevi ai școlilor 
generale din municipiu, năs- 
cuți în anul 1957 și mai mici.

„Tetratlonul
La sfirșitul întrecerilor, pri
mele trei locuri au fost ocu
pate de Liceul Petrila — 
1071 puncte, Liceul Vulcan 
— 1069 puncte și Școala ge
nerală nr. 1 Petrila — 968 
puncte.

La individual, cele mai 
bune rezultate au fost obți
nute de: Atila Bojochi, Li
ceu] Petrila — 294 puncte 
(nou record județean), Vasile 
Hentes, Liceul Vulcan. Ma
rin Stoian, Stepânek Iosif, 
ambii de la Școala generală 
nr. 1 Petrila, Mircea Plcșa, 
Liceul Petrila.

D. C.

da 
lui 
Iar 
tul . 
U.T.C.

Dovedind o bună pregătire 
tehnică și fizică, realizată pe 
parcursul anului școlar sub a- 
tenta supraveghere a profeso
rilor Xenia David, Gheorghe 
Pop și Ion Ciofîcă, reprezen
tanții municipiului Petroșani — 
elevj ai Liceului industria) mi
nier și ai Liceului teoretic Pe
troșani — au cucerit locul I 
la o diferență considerabilă de 
puncte, obținînd astfel dreptul 
de participare la faza finală a

pentatlonului atletic școlar 
care va avea loc în zilele de 
5—6 iunie la Cluj.

Iată și numele componcnți- 
lor celor două echipe, ale căror 
succese au fost răsplătite cu 
medalii și premii în obiecte la 
recenta fază de la Hunedoara 
a pentatlonului atletic școlar : 
Liceu) teoretic Petroșani (prof. 
Gheorghe Pop) — 15 008 punc
te: Monica Iacob, Codruța Și 
clovan, Iuliana Mustață, Maria
na Gorgan, .Ana-Maria Erkedy, 
Georgeta Stoian. Liceul indus
tria) minier Petroșani (prof. 
Xenia David) — 12 597 puncte: 
Dumitru Her, Adrian Alicu,

Viorel Costici, Victor Ardelean, 
Adalbert Gergely, Romeo 
tei.

In urma reprezentanților 
Jiului s-au clasat : Liceul 
vram Iancu'* din Brad — 13 774 
puncte și Liceul -Aure) Vlaicu* 
din Orăștie — 10 280 puncte (la 
fete) și Grupul școlar siderur
gic Hunedoara — 11 525 puncte 
și Liceu] „Decebal" Deva — 
Î0 805 puncte (la băieți). De 
menționat că și în clasamentul 
individual conduc tot reprezen
tanții municipiului nostru, 
prin Monica Iacob — 3 518 
puncte și Dumitru Her — 2 603 
puncte.

Ma-

Văii
„A-

I. IACOB

Atletism

Comportare bună a liceenilor
din Valea
La Hunedoara s-a disputat 

duminică și faza județeană a 
campionatului municipal de 
atletism rezervat liceelor. Re
prezentanții municipiului Petro
șani au avut o comportare bu
nă ocupînd următoarele locuri : 
100 m băieți : Dumitru Her — 
locul II și Viorel Costici — lo
cul III. 80(1 m: Vaier Mircea
— locul 1. 1 500 m : Vaier Mir
cea — locul 1. 3 000 in : Ion Ră- 
descu, locul I. înălțime : Adrian 
Alicu — locul I; Viorel Costici
— locul II; Romeo Matei —

Jiului la Hunedoara
locui III. Lungime: Dumitru 
Her — locul I.‘ La fete, locu
rile I au fost ocupate de Mo
nica Iacob — la 100 metri, 200 
metri și 400 metri, de Loreta 
Untaru — 800 metri și de Mar
cela Munteanu — greutate. La 
înălțime, Iuliana Mustață a o- 
cupat locul II, iar la greutate 
Monica Iacob a venit pe locul 
III. De menționat că la 200 
metri, locurile II și III au fost 
cîștigate tot de două eleve din 
Petroșani ! Ana-Maria Erkedy

— locul II și Codruța Șiclo- 
van — locul III.

Trebuie subliniat cu preg
nanță faptul că majoritatea e- 
levilor care au concurat și au 
obținut aceste valoroase rezul
tate la faza județeană din acest 
an al campionatului republican 
al liceelor își desăvîrșesc pre
gătirea în cadrul Clubului spor
tiv Jiul și la Școala sportivă 
Petroșani, sub conducerea an
trenorului Ion Ciofîcă.

eforturilor 
rodul 

și perseve-

Am citit cu interes și mul
țumire in ziarul Steagul roșu 
nr. 6 701, din 15 mai a. c, 
articolul „ Barajul de la Re
ghin a fost dramatic", după 
cum citesc întotdeauna cu 
plăcere și satisfacție materia
lele sportive din ziarul nos
tru local.

In numele echipei de hand
bal Știința Petroșani, aș vrea 
să aduc mulțumiri presei lo
cale pentru atenția pe care o 
acordă mișcării sportive din 
municipiu, cu referire. în 
speță, la handbal, disciplină 
sportivă pe care o practic 
de mulți ani Intr-adevăr, reu
șita echipei de handbal Ști
ința — promovarea în divi
zia B — în urma unor jo
curi cu adevărat dramatice, 
este încununarea
Ia antrenamente, este 
conștiinciozității 
renței în pregătire a tuturor 
componenților echipei, a) do
rinței lor fierbinți dc reve
nire în divizia secundă de 
handbal a țării. Este, în a- 
cclași timp, răspunsul nos
tru concret la grija și spri
jinul permanent ale conduce
rii C. S Știința Petroșani 
(personal ale tovarășilor dr. 
ing Nicolae Iliaș și profesor 
Gh. Irimie), este răspunsul 
nostru concret la înțelegerea 
de care ne-am bucurat din 
partea tovarășului inspector 
șef Victor Bădău și, impli
cit. la sfaturile și ajutorul 
direct ale antrenorului Va
sile Mărgulescu. la atenția 
pentru sănătatea noastră din 
partea tovarășului doctor Vir
gil Martin, șeful Centrului 
de recoltare și conservare a 
sîngelui Petroșani.

Desigur că performanța 
noastră nu ar fi fost posi
bilă fără sprijinul permanent 
și concret al organelor muni
cipale de partid și de stat, 
spre care ne îndreptăm de
plina dragoste și recunoștință.

Ii asigurăm pe toți iubitorii 
handbalului din municipiul 
Petroșani că ne vom ampli
fica strădaniile pentru a re
prezenta cu cinste handba
lul Văii Jiului în divizia B 
și. poate, chiar mai sus.

Cu simpatie și recunoștința, 
Francisc COSMA, 

maestru a| sportului, 
căpitanul echipei de handbal 

Știința Petroșani

Meciul din clapa a XXil-a 
in seria a V-a a diviziei C, 
dintre Minerul Lupeni și 
MJLV.A. Turnu Severin, ciș- 
ligat de severineni cu scorul 
de 3—2, a stîrnit mari nemul
țumiri in rindul suporterilor 
echipei Minerul. Rezultatul 
acestei intilniri a .propulsat' 
echipa din Lupeni nu spre 
Jocurile din față ale clasa
mentului, ci pe la jumătatea 
sa. Conducerea secției de fot
bal a A.S. Minerul Lupeni 
a analizat lucid și exigent 
comportarea echipei in me
ciul „cu pricina', care-și arc 
izvorul in niște carențe mai 
vechi, și a procedat la măsuri 
severe.

Mai mulți jucători care au 
luai cuvintul in cadrul ana
lizei au recunoscut că in e- 
chipă nu mai domnește de 
mult armonia Și buna înțe
legere, nici disciplina sporti-

vă, și că deși cunoștea situ
ația, antrenorul Cornel Că
rare nu a luat nici o atitudi
ne, perpetuind o situație ca
re nu anunța ceva bun.

Pentru comportarea sub o- 
rice critică a echipei in me
ciul cu M.E.V.A., la care s-au 
adăugat lacune mai vechi, 
antrenorul Cornel Cărare a 
fost înlocuit cu antrenorul 
Tudor Mihalache. Primul a 
preluat pregătirea echipei de 
juniori. Toți jucătorii și an
trenorul au fost penalizați.

Conducerea secției de fotbal 
a A.S. Minerul Lupeni 
întreprinde măsuri 
Împrospătarea 
lotului, pentru întronarea u- 
nci discipline 
sportive, 
rilor din 
mindria acelora care o 
bcsc.

va 
pentru 

și întinerirea

cu adevărat 
incit echipa mine- 
Lupeni să redevină 

iu-

M. AVRAM

In pen ui lima etapă a campi
onatului județean de fotbal, e- 
chipa Minerul Aninoasa a înre
gistrat un nou semieșec pe te
ren propriu. Ea nu a putut tre
ce de formația Preparatorul 
Lupeni, scorul Unul al partidei 
răminind alb. Despre cele 90 
de minute de joc nu se pot spu
ne multe lucruri. Cele două 
echipe au jucat majoritatea tim
pului de la egal la egal și mei 
una nu a putut înscrie vreun 
goi. u ușoară superioritate a 
mfârcat echipa locală în partea 
a doua a meciului, insă tabela 
de marcaj a rămas imaculată. 
De consemnat ar fi doar mi
nutul 25 al reprizei secunde 
cînd arbitrul Francisc Barna 
i-a eliminat de pe teren pe 
Herlea (Minerul Aninoasa), 
Duli și Szilagy (Preparatorul) 
pentru nervi și joc periculos.

Am remarcat totuși străda
niile depuse de cei doi portari 
— Danciu (Minerul) și Rusu 
(Preparatorul). A arbitrat bine 
Francisc Barna, ajutat la tușe 
de D. Mușat și I. Lakatos.

La juniori Minerul — Prepa
ratorul 6—1.

Etapa viitoare (ultima) i 
I.G.C.L. Hunedoara — Minerul 
Aninoasa.

acest 
care

Wilt DE VOLEI ALE

R. VALLD1

In zilele de 22—23 mai a.c,. 
Pe terenul Centralei cărbu
nelui Petroșani s-a disputat 
etapa județeană a campiona
tului republican de volei re
zervai liceelor. La băieți, ca 
și in edițiile anterioare, au 
participat doar două echipe, 
ceea ce dovedește slaba preo
cupare in licee pentru 
atit de frumos sport 
este voleiul. Cele două com
batante — Liceul Vulcan și 
Liceul nr. 1 Hunedoara — 
au ținut totuși să mulțumeas
că spectatorii prezenți, prin 
practicarea unor 'jocuri de 
bună factură tehnică. In ti
na), a învins cu 3—9 echipa 
Liceului Vulcan, deși victoria 
ei nu a fost chiar atit de u- 
șoară după cum arată scorul.

Intilnirea fetelor a fost do
minată dc echipa Liceului 
Petrila, care a dispus comod 
de partenerele dc întrecere, 
ciștigind primul Ioc in cla
samentul final și titlul de 
campioană județeană pe anul

PETRIIA SI>
1971. Deși nu pornea favori
tă, echipa antrenată de pro
fesoara iuliana Pop a ciști- 
gat toate meciurile cu scorul 
de 3—0, fălind un adevărat 
galop de sănătate spre cuce
rirea titlului, lată rezultatele 
Înregistrate ui partidele de 
fete : Liceul Petrila — Liceul 
pedagogic Deva 3—0 ; Li
ceul nr. 2 Hunedoara — Școa
la sportivă Deva 3— 
ceul nr. 2 Hunedoara 
icul pedagogic- Deva 
Liceu) Petrila — Școala 
fi vă Deva 3—0 ; Școala spor
tivă — Liceul pedagogic De
va 3—1 ; Liceul Petrila — 
Liceul nr. 2 Hunedoara 3—0.

Așadar, campioane județe
ne ale liceelor Pe anul 1971 
sînt echipele liceelor teore
tice din Petrila (la fete) și 
Vulcan (la băieți). Pentru 
jocurile lor bune Și titlurile 
obținute merită toate 
cierile.

Vasile ZAIR I I.EA

pe 
anul
1971

teamq.de
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Să ne bucurăm alături dc cei care astăzi, în Maiul 
tinereii», ascultă ultimul sunet de clopoțel anunțind un epi
sod final dintr-un anotimp simbolic — adolescența. Clo
poțelul. cu ndînci rezonanțe interne, vestește bucuria fina
lizării inttiului ciclu dc viață spirituală clădită cu persc- 
rerenjâ tinerească...

Lor, Liceul Ic-a fost înlfia niare platformă pentru 
înscrierea pe traiectoria cosmică, pentru lansarea în zbo
rurile astrale ale contemporaneității.

S-au scurs jxitru ani dc etnd tinerii cu luminile bucu
riei din ochi pășiseră timizi pragul liceului.

Erau boboci ihvolți, altoiți pe crengile celui mai ge
neros arbore — tinerețea. înfipt in sol fertil, absorbind seve 
din (urina mâixoasft, pomul fi-a sporit vigoarea, fi-a adin- 
cit rădăcinile maturizindu-se in mîngiicrile calde ale via
tului domol, ale ploii dulci, ale soarelui cald.

Patru ani ai absorbției avide, de acumulări necesare, 
de inițiere in multele taine ale științei și vieții, călăuziți 
cu priceperea fiecăruia dintre oamenii dc la catedră.

Mai, minunat simbol al bogăției florale.
Florilor firii policrome fi îmbătătoare prin esențele 

tari, astăzi li se adauga cele umane, radioase in baia so
lara. (ragede, entuziaste, optimiste.

Bobocii de acum patru ani sini azi flori cu mari pe
tale deschise spre lumină.

Voi. porumbei pe prag de viață, luați-vS zborul în
drăzneț in văzduhul vieții, spintecați temerar și prometeic 
nepătrunsul și mărgăritarul inteligenței, da(i vama incan
descentului nostru ev ardoarea juvenilă!

Din prag, cu priviri mîndre, vă vom urmări zborul.

S'

<<

Fesiivaliil*concurs
•le muzică
Saln Palatului cultural din 

orașul Lupeni a găzduit o 
acțiune cultural-artislică de 
largă amploare, desfășurată 
sub auspiciile comitetului o- 
rășcncsc U.T.C. și clubului 
sindicatelor din Lupeni : pri
ma ediție a Festivalului-eonr 
curs de muzică ușoară „Au
rul negru". După ce timp de 
trei săptămîni, aproape 40 de 
tineri și tinere din orașul 
Lupeni s-au pregătit minu
țios, în acompaniamentul for
mației de muzică ușoară 
„Cromatic", au fost admiși 
în concurs 23 de concurenți.

După două serii de între
ceri strînsc, pasionante, ju
riul, prin vot secret, nvînd

rof. Ironim MUNTEANU 
Liceul Petroșani

ÎNCHEIEREA
CU SUCCES

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag.

’expresie a intereselor poporu
lui român, a cerințelor dezvol
tării societății contemporane, 
va conduce Ia o și mai mare 
lărgire a orizontului lor de cu
noștințe politice și ideologice, 
va ajuta Ia o și mai clară în
țelegere a politicii partidului, a 
sarcinilor pe care Ie ridică ac
tuala etapă a dezvoltării socie
tății noastre.

Ilupâ cum se cunoaște din 
proprie experiență, calitatea și 
nivelul propagandei depind. în 
ultimă instanță de cei care 
transmit cunoștințele, dc lec
tori și propagandiști, de nive
lul pregătirii lor. De aceea, în 
această perioadă are o mare 
importanță pentru încheierea 
eu succes a invățâmintului de 
partid, participarea celor mai 
pregătite cadre din municipiu 
— in primul rînd a membri
lor organelor dc partid — atit 
la instruirea propagandiști
lor cit și la convorbirile fina
le din cercuri și cursuri. Mă
sura luată de Biroul Comite
tului municipal dc partid ca 
membrii comitetelor municipal 
și orășenești de partid să 
expună in fața propagandiști
lor Ia ședințele de instruire 
problemele actuale ale muncii 
•le partid din economie și ac
tivitatea social-politică, va asi
gura legarea și mai strinsă a 
propagandei de partid de pro- 
blemc’e concrete ale vieții mu
nicipiului, va spori aportul ei 
la rezolvarea acestor probleme. 
La atingerea acestui țel va 
contribui și participarea lecto
rilor comitetelor municipal și 
orășenești de partid, a mem
brilor comisiilor de propagan
dă la cercurile și cursurile din 
principalele unități industriale, 
instituții și școli pentru a face 
expuneri <le sinteză asupra 
P'incipalelor probleme reieșite 
din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la adunarea 
solemnă din 7 mai a.c. și pen-

asigura 
nivelul

Iru a răspunde Ia întrebările 
puse de cursanți.

Prezența activă și sistematică 
a activiștilor de partid la des
fășurarea muncii dc propagan
dă, grija pentru a da răspun
suri calificate la întrebările 
puse de cursanți, va 
activității ideologice
corespunzător și — in felul a- 
cesta — un plus de eficiență.

închiderea anului In învăță- 
mintul politic, a cărui bună 
pregătire suscită în prezent 
interesul deosebit al tuturor or
ganelor și organizațiilor de 
partid, va trebui să fie urma
tă de acțiuni menite să asigu
re continuitatea muncii ideolo
gice prin alte mijloace ale 
muncii de propagandă, pentru 
a informa oamenii muncii asu
pra principalelor aspecte ale 
politicii interne și externe, pen
tru a răspîndi ideologia mar- 
xist-Icninistă, pentru a face e- 
ducația comunistă a maselor și 
a Ie mobiliza Ia îndeplinirea 
sarcinilor construcției socialiste. 
De aceea este indicat ca «lupă 
acțiunea de închidere a învă- 
țămîntului de partid organele 
și organizațiile de partid să a- 
nalizeze cum s-a desfășurat a- 
ceastă muncă, să tragă conclu
ziile cele mai corespunzătoare 
pentru organizarea noului an 
de invățămînt și să stabilească 
formele în care va fi continu
ată activitatea de propagandă 
in perioada iulie-septembrie in 
toate organizațiile de partid.

Conducînd cu pricepere acti
vitatea de propagandă, orien- 
tind toate acțiunile politice si 
cultural-educative spre țeluri 
precise, organele și organizațiile 
de partid vor determina o par
ticipare tot mai entuziastă a 
colectivelor de muncă din Va
lea Jiului la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor în toate 
domeniile.

ușoară ..Aurul uejjru
în considerare înterpretar» a 
și ținuta scenică a concurcn- 
ților, a stabilit următorii 
ciștigători : Locul I : Varga 
Elena (Liceu); Locul II Ba
lan Nicolae (E. M. Lupeni). 
Locul III : Tudoran Ioan 
(E. M. Lupeni). Au fost acor
date apoi trei premii specia
le ; premiul specia) al juriu
lui — Nica Silvia (Liceu); 
premiu) tinereții — Pienaru 
Marius (Școala generală nr. 
3) și premiul dc popularitate 
— Șiling Viorel (Școala pro
fesională). Cele patru men
țiuni ale comitetului orășe
nesc U.T.C. Lupeni au fost 
acordate următorilor concu
renți i Silvesan Iosif (O.C.L.

Alimentara), Costandachc 
vira (Școala generală nr. 5), 
Munteanu Rodica (Liceu) și 
Fchcr Alexandru (E. 
peni). Dc asemenea, 
miu special a fost 
membrilor formației

Cea de-a doua

M. Lu- 
un prc- 
acordaf 

„C'roma-

ediție a 
fcstivaluhii-concurs dc muzi
că ușoară -Aurul negru** va 
avea loc tot In acest an, cu 
ocazia Zilei minerului. Nu 
ar fi lipsită de importanță 
participarea la această opti
mistă manifestare și a unor 
concurenți din celelalte orașe 
ale municipiului nostru.

V. COANDRAȘ 
activist U.T.G.
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13,15 Avanpremieră
13,27 Cîntccul e pre-

14,00 Compozitorul
14,40 Soliști de

preocupări- 
orga- 

pentru , 
medi- 

mi-

fată de interesele colectivității

în liceele de
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După
tăria „Corso" «lin Lupeni 
are, parcă, 
mosferă.

cele realizări de o excepțională 
importanță pentru populație, 
cum este de exemplu noul spi
tal.

Foto I Ion LIC1U

„îndrumătorul pentru admi 
terea în școlile profesionale

lărut îndrumătorul 
pentru admiterea în liceele 
ile specialitate", editat de 
Ministerul Invățâmintului în 
sprijinul tinerilor absolvenți 
ai școlii generale care candi
dează la examenul de admi
tere in unitățile de învăță- 
mint respective, precum și 
pentru absolvenții școlii ge
nerale sau ai altor școli echi
valente, rare lucrează în pro-

ducție și care doresc să ur
meze invățămîntul seral și 
fără frecvență.

El cuprinde rețeaua și pro
filul liceelor de specialitate 
pe județe, prezentarea speci
alităților în care vor fi șco
larizați elevii in viitorul an 
de studii, condițiile de admi
tere, data ținerii concursului 
etc.

A apărut ediția 1971—1972 
a „îndrumătorului pentru ad
miterea în școlile profesio
nale", elaborat 
Invățâmintului 
venții școlilor 
vor să devină 
lificați, precum și 
muncitorii din producție ca
re doresc să-și ridice cali-

în școlile
de Ministerul 
pentru absol- 
gencrale care 
muncitori ca- 

pentru

ficarea urmînd cursurile se
rale ale școlii profesionale, 

îndrumătorul cuprinde r 
țeaua unităților din învăț 
niîntul profesional, condițiile 
de admitere în școlile de pro
fil și ucenicie la locul de 
muncă. El precizează că după 
absolvire, tinerii sînt repar
tizați în producție potrivit 
specialității lor.

]0,iM>—Teleșcoală. Limba 
română — clasa a Xll-a : 
analiză literară a poe
mului Riga Crypton și 
Capona Enigel de Ion 
Harbu. Cheile privirii 
— film didactic elvețian 
prezentat la 
internațional 
Japonia 1970.

18,00 Deschiderea

concursul 
Premiul

emisiunii. 
Revista literară TV.

18,30 Steaua polară — cabi
net dc orientare școlară

și profesionala. Răspuns 
Ia întrebările tinerilor 
care doresc să devină 
conducători auto. 
Publicitate.
1 0(1! de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Sport
Drumul lemnului — 
film documentar.
Seară de icatru : „Pre
miera" de John Crom
well.
Arte frumoase. Medalion 
Florica Cordcscu.
Din înregistrările celui 
de-al IV-lea festival și 
concurs internațional de 
muzică ușoară „Cerbul 
de aur“ : Recital Charles 
Trenet.
Film documentar: „Po
vestea unui rîu ' — pro
ducție a studiourilor 
argentiniene.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Cu toate acestea — a mai 
ieșit din același raport — exis
tă încă numeroase rezerve ne
valorificate corespunzător, la 
nivelul cerințelor după cum 
există încă multe domenii ale 
vieții economice și sociale in 
care organelor și organizațiilor 
de sindicat le revine sarcina 
să acționeze cu mai multă 
fermitate, să-și exercite cu mai 
multă exigență rolul activ de 
militante pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oame
nilor muncii, educarea trăsătu
rilor morale ale salariaților 
corespunzător principiilor etice 
față de muncă, promovate de 
partid.

In cadrul dezbaterilor plena
rei. la numeroase lipsuri care 
trebuie înlăturate din activi
tatea sindicatelor, s-au referit, 
cu competență, mai mulți
hitori. Astfel, au fost deosebit 
de utile pentru activitatea or
ganului municipal propunerile 
și semnalările 
tovarășii 1 
președintele 
catului de la 
care a scos în 
sitatea dc a se 
tor, adunărilor 
cale un pronunțat caracter de 
lucru, orientat înspre elimina
rea cauzelor care determină

'ritiee făcute de 
Constantin Năstase, 

comitetului sindi- 
E. M. Lupeni, 
evidență nece- 
asigura pe vii- 
grupelor sindi-

rămîncri sub plan, Ion Sitescu, 
inginerul șef al Grupului II al 
T.C.H.. care a relevat necesi
tatea întronării unei discipli
ne ferme la locurile de mun
că, cultivarea grijii salariaților 
față de bunul obștesc, Oliviu 
Ilorca, președintele comitetu
lui sindicatului de la Prepara- 
•ția Lupeni, care a vorbit des
pre preocupările ce trebuie 
sporite pentru activizarea con
trolului obștesc. Alți vorbitori, 
între care tovarășii Elena Pri- 
cop (I.I.L. Petroșani), ” 
Iacob (E. M. Petrila), 
Cristea (E.
Gheorghe Ci< 
C.F.R.) s-au 
tatea luării unor măsuri pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale sala
riaților. Propuneri utile, judi
cioase au făcut, de asemenea, 
și tovarășii Mihai 
președintele organizației 
dicale a cadrelor 
Vasile Chirculescu, 
Casei de cultură a 
lor din Petroșani, 
dea, directorul clubului
Vulcan, care au insistat asupra 
necesității sporirii 
lor tuturor organelor și 
nizațiilor de sindicat j 
îmbunătățirea asistenței 
cale acordată salariaților 
nei, ridicarea muncii politico- 
educative din lăcașurile de 
cultură pe trepte superioare,

Petru
Ștefan

M. Ăninoasa), 
Ziocirlan (Depoul 
referit la necesi- 
unor

Banacu, 
sin- 

medicale, 
directorul 

i sindicite- 
Aurel Bil- 

din

întâririi colaborării dintre 
sindicat și aparatul tehnico-ad- 
ministrativ al fiecărei între
prinderi pe linia sarcinilor co
mune privind educarea salaria- 
ților, dezvoltării mișcării cul
turale de masă în întreaga Va
le, a Jiului.

încheierea lucrărilor ple- 
niÂei au luat cuvîntul tovară
șii Clement Negrul, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de 
partid, președintele Consiliului 
popular municipal și Pogea 
Brîncoveanu, președintele Con
siliului județean al sindicate’or 
care au făcut celor prezenți re
comandări deosebit de utile 
privind activitatea de viitor.

Din dezbaterile plenarei a 
reieșit ca o concluzie pregnant 
reliefată, hotărîrea organizației 
municipale a sindicatelor de a 
depune eforturi susținute, și 
în continuare, pentru a asigu
ra antrenarea tuturor oameni
lor muncii în rezolvarea
succes a problemelor de pro
ducție, de îmbunătățire a con
dițiilor lor de muncă și de via
ță, în ridicarea pe noi trepte 
a activităților culturale de e- 
ducare a oamenilor muncii, 
pentru a contribui astfel, ne
mijlocit, la îndeplinirea politi
cii partidului, la creșterea bu
năstării materiale și spirituale 
a fiecărui salariat, a întregii 
noastre societăți.

PROGRAMUL I ; 6,00 Dc la 
la 9,30; 7,00 Radiojurnal. Bu- 

I letin meleo-rutier. Sport; 9,00 
Buletin de știri; 9,30 Atlas cul- 

I tural; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populară din Tran- 

I silvania: 10,30 Selecțiuni din 
I opereta ..Mam’zelle Nitouche" 
I de Herve; 11,00 Buletin de știri; 
I 11,05 Orchestra Bebe Prisada; 
I 11,15 Revista economică; 11.40 
I Cîntece; 12,00 Zece minute cu 
I Roberto Carlos; 12.10 Un inlcr- 
I preț și rolurile sale: 12,30 In- 
I tîlnire cu melodia populară și 
| interpretul preferat; 13,00 Ra- 
'■ diojurnal;
I cotidiană; 1 

tutindeni; 
săptămînii;

I muzică populară; 15,00 Buletin 
I de știri; 15,05 Selecțiuni din 
I opereta ,.Fetițele din Pădurea 
I Neagră" de Leo Jessel; 15,20 
I Sonatina pentru vioară și pian 
I de Dinu Lipatti; 15,35 Pagini 

vocale și orchestrale din muzi
cii de estradă; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 16,15

I Cintecul săptămînii; 16,30 Me- 
| lodii de Noru Dcmetriad: 16,50 
| Publicitate radio; 17,00 Radio- 
I enciclopedie pentru tineret;

17,30 Concert de muzică popu
lară; 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta dc seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Din re- 

[ pertoriul violonistului Ion Luca 
Bănățoanu; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Bijuterii muzicale: 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,30 Concert de scară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 Con
cert dc seară; 24,00 Buletin do 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă. (Buletine de știri la o- 
rele: 2,00; 4,00; 5,00).

REZULTATELE ÎNTRECERII 
pentru înfrumusețarea 

și gospodărirea localităților
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asaltului
Duminică, pe strada principală a orașului 

Petroșani, și-au dat intilnire cei mai talent ați 
pionieri pentru a participa la tradiționalul 
concurs de desene pe asfalt, cu tema „Frumoasă 
ești patria mea". Concurența — înarmați cu 
cretă colorată, cărbune și burete — pe un 
timp splendid și in prezența unui numeros 
public admirator, au dovedit din nou, prin de
senele lor, că in toate școlile există copii ta
lent ați ai căror pași sint îndrumați de către 
profesorii de desen pe drumul firescului, al bu
nului gust, al sensibilității pentru frumos.

Desenele au surprins prin bogăția de ima
gini. îndemînarea cu care au fost realizate, 
măiestria folosirii culorii, prin autenticita
te și sensibilitate față de nou.

In urma deliberării, juriul a stabilit urmă- 
orii ciștigători:

Locul 1 : Cazimir Cornelia, Școala generală 
nr. 5 Vulcan; Mateian Maria, Școala generală 
tir. 4 Vulcan; Crăciunică Marian, Școala gene
rala nr. 5 Petrila. Locul al 11-lea: Ușurelu 
Doru, Școala generală nr. 4 Petroșani; 
Rodica, Școala generală tir. 1 Petrila; 
ruță Constantin, Școala generală nr. 5 
șani. Locul al III-lea: Frățilă Horia, 
generală nr. 5 Petroșani; Suciu Dorel, 
generală nr. 2 Petroșani; Boțea nu 1 
Școala generală nr. 1 Petrila.

; Cotigă 
: Grigo- 
i Petro-

Școala 
, Școala 
Nicolae,

$ s 
I § s 
I 
I 
I

Acordarea unui punctaj 
re-i conferă Vulcanului locul 
fruntaș intre celelalte orașe din 
Valea Jiului reprezintă un titlu 
de mindrie pentru toți locui
torii lui și constituie elementul 
mobilizator în acțiunile patrio
tice și realizarea obiectivelor 
stabilite pentru etapa a Il-a ce 
se va încheia la 23 august a.c.

Municipiul Petroșani care 
concurează în această întrecere 
cu celelalte municipii din ju
deț (Deva și Hunedoara) a ob
ținut 1 489 puncte.

Indiferent care va fi hotă
rîrea comisiei județene se pot 
concluziona de pe acum eîteva 
idei. In această primă etapă a 
întrecerii, organele locale, toți 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui, au acordat o atenție. mai 
mare problemelor de înfrumu
sețare și gospodărire a locali
tăților, s-a păstrat și îngrijit 
mai bine ceea ce s-a realizat 
pînă acum. Peste tot se obser
vă inițiativa și efortul de-a 
transpune în viață măsurile e- 
laborate de partid și de guvern, 
privind creșterea necontenită a 
nivelului de trai. Rezultatele 
obținute pînă în prezent con
stituie o etapă pe care trebuie 
s-o depășim. Convingerea că 
Valea Jiului va ocupa la sfîr- 
șitul întrecerii din acest an lo
cul ce 
trebuie 
acțiuni 
zultate 
se vor 
date și aprecierea de 
bucură municipiul nostru

i se cuvine pe merit, 
susținută permanent cu 
bine organizate și re

de prestigiu. Numai așa 
confirma punctele
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CHILE
și evoluția politică
iatino-americană

și R. P. D Coreeană

PANAMA : In foto : Intrarea spre zona canalului,

Centenarul A cincea sesiune

Comunei din Paris a Consiliului dezvoltării Kyodo.

Hirai,

industriale din O.N.U.D.Iromane

PENTRU DEPISTAREA 
CANCERULUI LA FICAT.

prietenești, 
cu statele 1a« 
vecine. D*- 

veclne să n» 
către forțele

Realizări din R P
Realitatea Iatino-americană contemporană a constituit 

tema unei convorbiri purtate cu ministrul relațiilor externe 
al Republicii Chile, Clodomiro Almeyda, care ne-a vizitat 
săptumina trecută țara in fruntea unei delegații guverna
mentale. de redactorii Agerpres Zănel Florea și Mihai Fa
bian.

Situată în extremul sud- 
vestic al continentului lati- 
no-ameriean, unde influența 
Statelor Unite se manifestă 
in numeroase domenii. Re
publica Chile și-a propus să 
împiedice izolarea sau sufo
carea ei printr-o blocadă de 
latură financiară. politică 
sau economică — a declarat 
ministrul chilian.

Relevînd poziția fermă a 
guvernului Unității Popu
lare. condus de președintele 
Allende, în favoarea afirmă
rii principiilor neamestecu
lui în treburile interne, ega
lității în drepturi a statelor 
mari Șl mici, respectării tu
turor atributelor suverani
tății naționale, ministrul chi
lian a explicat orientarea a- 
cestuia spre întreținerea da 
relații normale, 
în primul rînd 
tino-americane 
rim ca statele 
fie folosite do 
ostile transformărilor revo
luționare din Chile — a de
clarat în acest sens domnia 
sa.

Abordînd problema orien
tării politice a Republicii 
Chile în contextul evoluți
ilor din ultima perioadă în 
America Latină, Clodomiro 
Almeyda a declarat i Trium
ful politic chilian va exerci
ta o mare influență în une
le țări latino-americane, în 
special în țările a căror po
litică este apropiată de a 
noastră.

După ce a subliniat că 
mișcarea populară din Chile 
a condamnat dintotdeauna 
Organizația Statelor Ame
ricane. deoarece relațiile din 
cadrul său se întemeiază pe 
inegalitate. interlocutorul s-a 
referit la acțiunile diplo
mației chiliene îndreptate 
spre împiedicarea izolării 
politice, economice și di
plomatice a țării. El s-a pro
nunțat pentru stabilirea u- 
nor raporturi bazate pe e- 
galitatea în drepturi între 
toate statele continentului a- 
merican și. în această pri
vință. a citat exemplul 
„ariei Andine".

In urmă cu aproximativ 
patru ani — a declarat Clo
domiro Almeyda — Chile, 
Bolivia, Peru, Ecuador și Ve
nezuela au încheiat o con
venție în vederea dezvoltării 
colaborării economice reci
proc avantajoase. Cele cinci

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— Guvernatorul statului Ten
nessee, Winfield Dunn, a or- 
'donat starea excepțională în o- 
rașul Chattanooga, ca urmare 
a uner violente incidente ra
siale soldate cu 9 răniți și peste 
150 de arestări. Au fost depla
sate de urgență două batalioa
ne ale gărzilor naționale pentru 
a preveni noi incidente.

Intr-o emisiune televizată, trei 
congresmeni de culoare au cri-

Bilanțul
provizoriu

al victimelor
cutremurului
clin Turcia

ANKARA 24 (rtgerpres). — 
Bilanțul provizoriu al victi
melor provocate în erașuJ 
Bingol de puternicul cutre
mur înregistrat în Turcia se 
ridica duminică seara la 
peste 700 de morți. Peste 90 
la sută din imobilele orașu
lui au fost distruse sau grav 
avariate. Cifrele au fost co
municate de primul minis
tru, Nihat Erim, care a vizi
tat duminică după-amiază, 
împreună cu mai 
membri ai cabinetului, 
ceastă localitate, cea 
greu lovită de seism.

Pe de altă parte, 
parvenite din localitatea 
Gene, care are cca 6 000 de 
locuitori, relatează că aproa
pe nici o construcție nu a 
mai rămas în picioare. Bi
lanțul distrugerilor și al vic
timelor — după unele apre
cieri ale Semilunei Roșii 
ar depăși cifra de 1 000 — 
este incomplet. Nu se cu
noaște încă situația dintr-o 
serie de localități izolate din 
zone muntoase greu accesi
bile, în care echipele de sal
vare nu au reușit să pă
trundă. 

țări au pornit de la ideea 
că. prin intermediul unei 
p.ețe mai largi, fiecare din
tre ele va avea posibilita
tea să-și valorifice mai de
plin potențele. Acesta este 
obiectivul inițial al pactului 
Andin. Un alt obiectiv, cu 
un caracter politic mai sem
nificativ, a spus ministrul, 
se desprinde din acordul 
semnat la Lima, anul trecut, 
care prevede impunerea unui 
tratament comun față de 
capitalurile străine investite 
în țările ce fac parte din 
pact. Dacă statele din pac
tul Andin nu ar adopta • 
politică comună față de ca
pitalul străin, a subliniat 
oaspetele chilian, avantaje
le pe care le creează esope- 
rarea ar reveni monopolu
rilor străine mal puternice, 
cărora le-ar fi mull mal 
ușor să pătrundă în indus
tria din țările noastre. Pe 
de altă parte, dacă aceste 
cinci țări nu se pun de a- 
cord să aibă aceeași poziție 
fermă față de capitalul stră
in, acesta s-ar orienta către 
acea țară care ar acorda 
cele mai multe facilități șl 
ar acapara acolo poziții de 
comandă. Acest statut, con
semnat în acordul de la Li
ma, mai prevede promova
rea unei politici care 
drept obiectiv 
rea 
rilor 
miro

In 
niat 
Andină" 
ție «•«l 
tor de. către .............
câni, cu scopul de a se opu
ne presiunilor din afară. In 
context, el s-a pronunțat în 
favoarea unor relații rodnice 
de colaborare între toate sta
tele latino-americane, pe ba
za egalității în drepturi, in
diferent de mărimea lor.

Clodomiro Almeyda a scos 
în evidență. în încheiere, în
semnătatea dezvoltării rela
țiilor româno-chiliene și a 
colaborării Republicii Chile 
cu statele socialiste, în an
samblu. „In politica noastră 
internațională, a declarat, 
domnia sa, ne orientăm după 
principiul neintervenției, res
pectului față de autodeter
minarea popoarelor, pentru 
egalitatea statelor mari și 
mici și pentru cooperarea cu 
toate țările lumii, în fsvea- 
rea păcii mondiale".

are 
naționaliza- 

progresivă a capitalu- 
străine. a arătat Clodo- 
Almeyda.
felul acesta, a subli- 

ministrul chilian, „aria 
apare ca o instîtu- 

de sine stată- 
latino-amerî-

ticat politica în domeniul rasial 
a Administrației, afirmînd că 
există o mare discrepanță între 
declarațiile de intenții oficiale 
și realitatea rasială din orașele 
americane. Charles Diggs, mem
bru al Camerei Reprezentanți
lor, a declarat că promisiunile 
făcute de președintele Nixon la 
întîlnirea cu grupul de congres
meni de culoare rămîn fără e- 
fect, atît timp cît din bugetul 
federal nu sînt alocate fonduri 
în vederea ameliorării situației 
sociale a populației de culoare. 
Diggs a subliniat ca primă con
diție pentru înlăturarea practi
cilor segregaționiste crearea de 
noi locuri de muncă și asigu
rarea unui venit minim fami
liilor de culoare. In acest sens, 
el a declarat că „dacă Admi
nistrația ar pune capăt imediat 
războiului din Indochina,

ANKARA

ANKARA 21 (Agerpres). — 
In cadrul operațiilor desfășura
te în timpul „stării de urgen
ță" instituite imbătă la Istan
bul au fost operate trei ares
tări de persoane suspectate de 
a fi implicate in răpirea și asa
sinarea consulului general al 
Israelului — a anunțat dumi
nică seara Comandamentul Stă
rii de Urgență. Au fost, de a- 
semenea, confiscate în cursul 
raziilor, la care au participat 
peste 25 000 de militari, impor
tante cantități de arme și mu
niții.

Realizări din R. P. ChinezăChineză
PEKIN 24 (Agerpres). — U- 

zinele din Anșan — unul din
tre principalii producători de 
oțel din R.P. Chineză — au pro
dus, în perioada ianuarie-apri- 
lie 1971, însemnate cantități de 
oțeluri do calitate spperioară, 
depășind cu aproximativ 20 la 
sută producția obținută în a- 
ceeași perioadă a anului trecut 
— informează agenția China no
uă. Acest succes a fost obținui 
datorită, in primul rînd, abne
gației în muncă de care un dat 
dovadă muncitorii uzinei, dar 
și faptului că oțelăriile folosesc 
minereu din apropiere, ceea ce 
duce la eliminarea cheltuieli
lor de transport. Acesta este 
și motivul pentru care în pro
vincie a fost deschisă în 1969 o 
nouă mină, Iar în 1970 a înce
put construirea a încă două mi
ne. Se apreciază că producția 
oțelăriilor din Anșan va putea 
spori în continuare, depășind 
realizările de pînă acum.

PARIS 24 (Agerpres). — Pes
te 80 000 de persoane au luat 
parte duminică la un marș des
fășurat pe străzile capitalei 
Franței, pentru comemorarea 
centenarului Comunei din Pa
ris. La această manifestație de 
masă, organizată de Partidul 
Comunist Francez, au participat 
de asemenea, membri ai Con
federației Generale a Muncii, 
Convenției instituțiilor republi
cane, Mișcării tineretului co
munist, Uniunii Naționale a 
Studenților din Franța, precum 
și ai altor organizații.

Președintele Pompidou vizitează Belgia
BRUXELLES 24 (Agerpres). 

— Președintele Republicii Fran
ceze. Georges Pompidou, a sosit 
luni la amiază la Bruxelles în 
cadrul unei vizite oficiale de

M A N I
FORT BRAGG 24 (Agerpres). 

— Douăzeci și opt de ofițeri 
americani de la baza Fort Bragg 
au semnat un manifest în care 
cer retragerea tuturor soldați- 
lor americani din Vietnamul de 
sud pînă la sfîrșitul anului 
1971.

Ei au subscris la aceasta în 
dorința „de a face cunoscute 

obține fonduri suficiente și pen
tru satisfacerea unor cerințe e- 
conomice ale populației de cu
loare.

William Clay, membru al Ca
merei Reprezentanților din par
tea statului Missouri, s-a re
ferit la practicile discrimina
torii în sistemul justiției. „Re
cent, președintele Nixon a nu
mit 127 de judecători federali, 
dar dintre aceștia numai 10 sînt 
negri, iar majoritatea lor func
ționează la tribunalele din Wa
shington", a relevat W. Clay. 
Un alt congresman, Augustus 
Hawkinu, a criticat Administra
ția pentru insuficientă asisten
ță în domeniile educației și să
nătății, fapt pentru care cei 
peste 20 milioane de negri din 
S.U.A. sînt condamnați la o 
stare permanentă de inegali
tate și discriminări sociale.

PHENIAN 24 (Agerpres).
In sutele din jurul Phenianului 
s-au încheiat cu succes în a- 
ceastă primăvară lucrările de 
irigare a unei suprafețe de 
5 000 tenbo (1 tenbo egal 0,996 
ha) de terenuri aride Această 
suprafață urma să fu 
in decursul întregului

Angajîndu-se să ier 
trei ani toate lucrările de iriga? 
ții prevăzute în planul de 6 
ani, oamenii muncii din împre
jurimile Phenianului au tran
sportat peste 284 000 mei de pă- 
mînt, au turnat 2 500 mc de be
ton și au instalat peste 20 de 
kilometri de linii de înaltă ten
siune. Peste 300 de stații de 
pompare îndreaptă apa spre a- 
proximativ 100 000 de stropi
tori. Mai mult de l 200 de mun
citori au fost calificați pentru 
a asigura întreținerea și func
ționarea sistemelor de irigații 
ce împînzesc acum regiunea ca
pitalei R.P.D. Coreene.

In rîndurile participanților 
acest marș se aflau Georges 
Marchais, secretar general ad
junct al P.C.F., Jacques Duclos, 
Etienne Fajon, Roland Leroy, 
membri ai Biroului Politic al 
P.C.F., Claude Estier, secretar 
general al Convenției institu
țiilor republicane, și numeroase 
alte personalități.

La cimitirul Pere-Lachaise, 
cei prezenți s-au înclinat în fa
ța urnei conținînd rămășițele 
pămîntești ale lui Adrien Leje- 
une, ultimul comunard, dece
dat în 1942.

trei zile.
La sosire, șeful statului ’ fran

cez a fost întîmpinat de regele 
Baudouin și de 
biola.

regina Fa-

FES T
legătură cu 
nejustificat

sentimentele lor în 
războiul imoral și 
în care s-a împotmolit S.U.A.". 
„Ne asociem sentimentului ma
jorității populației acestei țări 
care cere ca războiul din Viet
nam să înceteze" — se arată în 
manifestul publicat în ziarul 
„Fayptteville Observer".

-----♦------

CATASTROFA
TRAGICA

un
BELGRAD 24 (Agerpres) 

Agenția Taniug anunță că 
avion „TU-134", aparținind com
paniei iugoslave „Aviogeneks", 
s-a prăbușit pe aeroportul din 
Rieka, in timp ce ateriza. A- 
vionul, in care se aflau 76 de 
călători și membrii echipaju
lui, a pierdut brusc din înălți
me, s-a lovit de pistă și a luat 
foc. Au reușit să se salveze 
doar patru membri ai echipa
jului și un călător. Avionul 
transporta un grup de turiști 
britanici care urmau să-și pe
treacă concediul de odihnă pe 
coasta Adriaticii. Cauzele acci
dentului nu sînt încă cunoscu
te. A fost constituită o comisie 
a Direcției federale pentru a- 
viația civilă pentru anchetarea 
împrejurărilor în care s-a pro 
dus această catastrofă.

Vizita delegației 
guvernamentale

in Nigeria
LAGOS 24 (Agerpres). — 

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România. ion pă- 
țan care face o vizită oficială 
în Nigeria, în fruntea unei de
legații guvernamentale, a fost 
primit luni de șeful statului și 
guvernului federal, coman
dantul suprem al forțelor 
Armate, generalul-maior Ya- 
kubu Gowon. Cu acest pri
lej. conducătorul delegației 
române a transmis șefului 
statului federal al Nigeriei 
un mesaj de prietenie din 
partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

O
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Q In Guatemala continuă 
acțiunile de violență la care se 
dedau de mai mult timp dife
rite organizații teroriste de ex
tremă dreaptă. După cum rela
tează ziarul costarican „Nacion", 
recent au fost descoperite în di
ferite regiuni ale ■ Guatemaîei 
trupurile a opt țărani uciși, ca 
re purtau urme de tortură. O- 
pinia publică guatemaleză con
sideră câ este vorba de noi 
victime ale organizației teroris
te „Mano Blanco" și a altor 
grupări reacționare.

9 După cum relatează zia
rul italian .Ore Dodici”, orga
nele comerțului exterior al Ita
lici au hotărît importarea în 
viitorul apropiat din Bulgaria 
a unei cantități suplimentare de 
40 000 tone produse siderurgi
ce. In deceniul care s-a scurs 
de la semnarea acordului bila
teral din 1961, schimbul de măr
furi italo-bulgar a crescut de 
peste șase ori.

• La Moscova au început luni 
lucrările ședinței comune a co
mitetelor sovietic și suedez pen
tru promovarea colaborării eco
nomice și comerciale între cele 
două țări, informează agenția

VIENA 24 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, Petre 
Stăncescu, transmite ; La Con- 
gresszentrum din Hofburgul vie- 
nez s-a deschis luni a cincea 
sesiune a Consiliului dezvoltării 
industriale, principalul organ 
director al Organizației Națiu
nilor Unite pentru dezvoltarea 
industrială (O.N.U.D.I.). Consi
liul este format din reprezen
tanții a 45 de state membre, ca
re sînt aleși de Adunârea Ge
nerală a O.N.U. pe o perioadă 
de trei ani.

Din partea țării noastre parti
cipă, în calitate de observator, 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena. reprezen
tantul permanent al țării noas
tre pe lîngă O.N.U.D.I.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
se află programul de activitate

0 In Polonia s-a înapoiat 
din Statele Unite o delegație 
de specialiști în domeniul chi
miei, condusă de Edward Za- 
wada, ministrul industriei chi
mice. Delegația poloneză, infor
mează agenția PAP, a vizitat 
întreprinderi ale industriei chi
mice din S.U.A. și a purtat 
convorbiri cu persoane oficiale.

@ O delegație a Confedera-
• ției Generale a oamenilor mun
cii peruvieni a făcut o vizită 
lui Alberto Jimenez de Lucio, 
ministrul industriei și comer
țului. Cu acest prilej, reprezen
tanții sindicali au declarat mi
nistrului că organizația lor — 
cea mai mare dintre organiza
țiile sindicale ale țării — spri
jină guvernul în măsurile pe 
care acesta le ia în vederea a- 
părării intereselor naționale ale 
statului.

O La Moscova s-a anunțat 
că Nikolai Podgornii, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., va face în 
curind o vizită neoficială de 
prietenie în Republica Arabă 
Unită, la invitația președinte
lui acestei țări, Anwar Sadat, 
relatează agenția TASS.

©■ Președintele Comitetului 
Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser A- 
rafat, u sosit duminică seara la 
Beirut, venind de la Cairo. EI 
s-a întilnit, la Biroul O.E.P. din 
capitala libaneză, cu lideri ai 
rezistenței palestiniene.

@ Intr-o declarație făcută 
ziarului „Norfolk Virginian-Pi
lot" din statul Virginia, căpi
tanul John McCarthy, care a 
făcut parte din forțele speciale 
americane „Beretele verzi", a- 
firmă că în 1967 a participat 
la o misiune secretă vizîtid 
înlăturarea prințului Norodom 
Sianuk din fruntea statului 
cambodgian McCarthy afirmă 
că operațiunea, cunoscută sub 
numele de cod „Operation 
Cherry", a fost pusă la cale 
de Agenția Centrală de Inves
tigații a S.U.A. (C.I.A.).

Vietnamul de sud
SAIGON 24 (Agerpres). — 

Comandamentul american de 
la Saigon a anunțat că forțele 
patriotice din provinciile sud- 
vietnameze Quang Tri și Thuq 
Thien au doborît duminică 
două elicoptere militare ale 
S.U.A. De asemenea, patrioții 
au bombardat cu mortiere o 
bază a parașutiștilor ameri
cani din provincia de litoral 

al O.N.U.D.I. pe perioada 1971-72 
și pregătirea conferinței extra
ordinare a O.N.U.D.I. (I—8 iu
nie), care va reuni, pentru pri
ma oară, pe toți cei 137 de 
membri ai organizației.

Cea de-a cincea sesiune a 
Consiliului dezvoltării indus
triale va mai dezbate probleme 
ale cooperării internaționale în 
vederea accelerării proceselor de 
industrializare în țările în curs 
de dezvoltare.

Sesiunea va aproba, de ase
menea, și recomandările Grupu- 
pului de lucru pentru progra
me și coordonare, organ subsi
diar al Consiliului dezvoltării 
industriale care și-a desfășurat 
lucrările între 10 și 21 mai la 
Viena.

Lucrările se vor încheia la 
2d mai.

© In zona de nord a Am mâ
nui ui a fost descoperit dumi
nică dimineața un mare depo
zit de arme, a anunțat într-un 
comunicat postul de radio ior
danian. Comunicatul precizează 
că o importantă cantitate de ex
ploziv, mine și muniții au fost 
găsite într-o clădire din tabăra 
de refugiați „Al Hussein". Pos
tul de radio a precizat că per
soanele care răspundeau de a- 
cest depozit vor fi deferite curții 
marțiale.

William Luce, reprezen
tantul personal al ministrului 
de externe britanic, a fost pri
mit duminică de șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. In cursul întrevede
rii au fost discutate, potrivit 
surselor oficiale citate de a- 
genția Reuter, probleme refe
ritoare la viitorul politic al re
giunii Golfului Persio.

La Delhi s-a deschis luni 
sesiunea Parlamentului. In cen
trul dezbaterilor forului legis
lativ se află proiectul de buget 
pe anul financiar 1971—1972.

Toma Granfil, membru al 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, a sosit la 
Londra, înlr-o vizită de cinci 
zile.

• Milenko Boianici, președin
tele Vecei Executive a Serbiei, 
care, la invitația vicepreședin
telui guvernului ungar, Matyas 
Timar, a întreprins o vizită 
oficială în Ungaria, a părăsit 
Budapesta.

Guvernele Republicii Popu
lare Albania și Iranului au că
zut de acord să stabilească re
lații diplomatice și să facă 
schimb de ambasadori — infor
mează agenția ATA.

La invitația Biroului Poli- 
tlo al Partidului Democrat din 
Guineea, în intervalul 13—22 
mal, Ia Conakry s-a aflat în- 
tr-o vizită de prietenie o de
legație Q P.C.U.S..

Binh Dinh, situată lu 440 kilo
metri nord-est de Salgon, pre
cum și baza de artilerie ame
ricană „Charley One", din ve
cinătatea zonei demilitarizate.

Paralel cu acțiunile împotri
va trupelor S.U.A., patrioții 
sud-vietnamezi au atacat uni
tăți militare ale regimului de 
la Saigon, provocîndu-le pier- 
derj importante.

TOKIO 24 (Agerpres). — 
O nouă metodă de depistare 
a cancerului la ficat, aflat 
intr-o fază incipientă, a tost 
pusă Ia punct în cadrul Uni
versității din Sapporo (capi
tala insulei Hokkaydo), in
formează agenția 
Potrivit declarațiilor profe
sorului Hideinatsu 
metoda amintită se bazează 
pe descoperirea prezenței 
unui anumit fel de proteine 
in singele pacienților care 
șuieră de această maladie. 
Profesorul Hirai a declarai 
că procedeul este atit de 
precis, incit el poate stabili 
prezența proteinei respective 
chiar dacă aceasta 
intr-o cantitate de 

tniligram la 100 
cubi de singe.

se află 
o iniime 
centime-de 

tri

A FOST ARESTAT

ROMA 24 (Agerpres). — 
Joe Adonis, unul din cei 
mai „renumiți" gangsteri, 
potrivit afirmațiilor senato
rului american Estes Ke- 
fauver, a fost arestat la Mi 
lano.

Arestarea lui Adonis face 
parte din campania declan
șată de autoritățile italiene 
împotriva Mafiei, implicată 
în asasinarea procurorului 
general din Palermo și a 
dispariției lui Mario Alberto 
Saba, unul din cei mai cu- 
noscuți avocați din baroul 
din Sardinia.

EXPEDIȚIE

ROMA 24 (Agerpres). — 
Expediția la Polul Nord a 
milanezului Guide» Manzoni. 
echipată cu sănii trase de 
cîini, și-a atins țelul. Prime
le semnale radio despre suc
cesul acțiunii au fost capta 
te la Neapole. Ele au con
firmat că Manzoni, care. în
soțit de alți cinci partici
pant! la expediție, ajutați de 
20 de eschimoși, se afla la 
Polul Nord unde a fost ar
borat drapelul național al 
Italiei.

Expediția a început la 2 
aprilie de la Cape Colum
bia. în extremitatea nordică 
a insulei canadiene Elles
mere Island. A fost nevoie 
de 48 de zile pentru a pai 
curge cei aproximativ 8U(» 
km prin pustiuri de zăpadă 
și gheață care despart locul 
de pornire de Polul Nord.

Manzoni reeditează astfel 
expediția cercetătorului po 
Iar american Robert Peary 
din 1909.

ETNA AMENINȚA!

ROMA 24 (Agerpres). — 
Marele șuvoi de lavă care 
coboară pe panMe estice 
ale vulcanului Etna a înain 
tat cu aproape 300 de me 
tri. amenințind satul Sant’AI- 
fio și localitatea Fornazzo, 
situate la o altitudine de 80» 
metri și respectiv 530 metri 
pe flancul <k sud-est al 
vulcanului.

In total, pînă in prezent, 
au căzut pradă „fluviului 
fierbinte", care atinge o tem
peratură de I 100 de grade, 
35 de ferme, șase cabane. 
32 de hectare -*« vii și zeci 
de hectare de plantații de 
porni fructiferi.

RIFAMPIN

MIDLAND -24 (Agerpres). 
— Administrația americană 
pentru alimente și droguri a 
aprobat comercializarea u- 
nui nou antibiotic cunoscut 
sub numele de Rifampin, 
care s-a dovedit a avea re
zultate extraordinare în>i»u- 
triva tuberculozei. Rifampi- 
nul poalo fi folosit atit la 
tratamentul tuberculozei in
cipiente, cit și al celei cro
nice. In toate cazurile in 
care a fost experimentat și 
folosit, atit in S.U.A. cit și 
in străinătate, antibioticul a 
avut efecte aproape miracu
loase.
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