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Buna pregătire a lectorilor 
și propagandiștilor, factor 

esențial al eficientei 
invățămintului de partid
înfăptuirea amplului pro^.-un 

de educație comunistă elaborat 
de partid concentrează in a- 
ceastă perioadă interesul, ca
pacitatea de discernânimt și 
dec. ,f a tuturor organelor Și 
organizațiilor de partid din 
municipiul nostru. In acest con
text u atenție deosebită s-a 
acordul și se acordă acțiunii 
de selecționare și pregătire a 
lectorilor și propagandiștilor cu
re vor conduce activitatea 
cercurilor și cursurilor învăță- 
mîntului de partid în anul șco
lar 1971—1972.

Este limpede că un învăță
mânt la nivelul actualelor exi- 
geu.c . use de partid poate fi 
realizat numai cu ajutorul unor 
lectori și propagandiști cu o 
solidă pregătire politică și pro
fesională. Aceasta presupune 
din partea organelor de partid 

lâturarea celor care nu au pre
gătirea corespunzătoare și. toto
dată, atragerea tuturor forțelor 
capabile să îndeplinească cu 
succes această muncă — in 
primul rînd activiști de partid 
și du stat, cadre de conducere 
și specialiști din întreprinderi, 
instituții și școli. In același 
timp, organele de partid sînt 
datoare să se ocupe stăruitor 
de instruirea lectorilor și pro
pagandiștilor de informarea lor 
asupra problemelor ideologice, 
teoretice și soc'al-economice, să 
organizeze schimburi de expe
riențe și discuții metodoiogice.

Este cunoscut că in ultimii 
ani. se depun eforturi susținu
te pentru găsirea unor căi și 
modalități noi, cu un grad 
sporit de atractivitate și eficiență 
tn pregătirea propagandiștilor. 
Asemenea căutări sînt impuse 
de însăși exigențele considera
bil maî mari azi decît în ur
mă cu numai cîțiva ani.

Ceea ce se urmărește este 
să-i ajutăm pe propagandiști 
în informarea lor operativă a- 
supra actualității politice inter
ne și internaționale, în cunoaș
terea bazelor principiale ale 
politicii partidului, a măsurilor 
luate într-un domeniu sau altul 
aj vieții noastre sociale. în lăr
girea orizontului lor politico- 
ideologic. în descifrarea și pă
trunderea în adîncime a sensu
lui diferitelor procese și feno
mene sociale contemporane.

Această informare îi vizează 
pe toți propagandiștii indiferent 
de nivelul și profilul cercurilor 
sau cursurilor pe care le con
duc. Avînd o orientare genera
lă clară, ei vor putea adinei cu 
eforturi personale, acele proble
me concrete, speciale, proprii 
tematicii fiecărei forme de stu
dii.

Marea bogăție de idei cuprin
să în expunerea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Consfă
tuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei 
și al activității politice și cultu
ral-educative, toate documentele 
de partid trebuie transformate 
de organele de partid într-o 
substanță consistentă pentru 
pregătirea actuală a propagan
diștilor un îndreptar major, 
prioritar al activității ce urmea
ză să se desfășoare de acum 
înainte în învățămîntul de 
partid.

Este de datoria tuturor or
ganelor de partid de a face e- 
forturi pentru a îmbina pregă
tirea orientativă, cu caracter 
teoretic pricipal a propagandiș-

Petru BĂLAN
Cabinetul municipal de partid 

Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

PE ITINERARII FORESTIERE
Condiții pentru 

asigurarea formării 
stocurilor

ln cadrul parchetului Roșia 
aparținînd sectorului cu ace
lași nume al U.E.L. Petro
șani s-a dat in folosință trei 
kilometri de drum care pu
ne in valoare întregul ba- 
zinet de masă lemnoasă 
în anul viitor, urmînd 
să intre in producție în 
această zonă 6 000 mc. Tot 
în cadrul sectorului Roșia se 
execută, in momentul de fa
ță, ultimele finisări pentru 
intrarea in funcțiune a ca
banei Galbena pentru cazarea 
muncitorilor care vor lucra la 
parchetele din partea din a- 
monte a pirîului Galbena. La 
Stolojoaia, s-a dat, dt cu- 
rînd. în funcțiune o cabană 
cu două camere mari și două 
mici care vor asigura con
diții de confort agreabile pen
tru lucrătorii forestieri. Tot 
aici urmează ca I.C.F. — șan
tier Valea Jiului, să termi
ne drumul de tractoare care 
va garanta intrarea în pro
ducție a mesei lemnoase din 
partida 15 și 37. volum de 
cca. 10 000 mc.

La parchetul Dealul Babii 
e în curs de construcție dru- 
mult auto de coastă care va 
face accesibilă masa lemnoa
să din acest bazinet, unde 
în 1972 se va extrage o can
titate de 4 000 mc Pînă la 
31 decembrie a.c. sectorul Ro-
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In ziua de 15 septembrie 1971 
a avut loc la Palatul Republicii 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

La ședință au participat, ca 
invitați, miniștri și alți con
ducători ai unor organe cen
trale de stat, precum și pre
ședinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat următoarele decre
te : decret privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste; decret privind orga
nizarea și funcționarea Comi
tetului de Stal al Radiotelevi- 
ziunii Române; decret privind 
înființarea, organizarea și func
ționarea Ministerului Aprovizio
nării Tchnico-Malcriale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe; decret privind . siguranța 
în funcționare a mașinilor, u- 
tilajelor. cazanelor, instalațiilor, 
aparaturii de măsură, control 
și automatizare din organiza
țiile socialiste de stat: decret 
cu privire la activitatea geo
dezică, topofotogrametrică și 
cartografică, precum și la pro
curarea, deținerea și folosirea 
datelor și documentelor rezul
tate din această activitate; de
cret privind autorizarea unită
ților cooperatiste agricole de a 
pune în funcțiune instalații de 
prelucrat lemn rotund în che
restea; decret privind stabilirea 
domiciliului în orașele care, po
trivit legii, sînt declarate orașe 
mari; decret pentru modificarea 
Decretului nr. 294/1968 privind 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului Afacerilor Interne, 
aprobat prin Legea nr. 23/1968: 
decret pentru modificarea De
cretului nr. 24/1970 privind de

punerea unei cauțiuni și înlo
cuirea în anumite cazuri, a e- 
xecutării pedepsei închisorii 
prin obligarea la plata unei 
amenzi, aprobat prin Legea nr. 
9/1970; decret pentru modifi
carea Decretului nr. 156/1970 
privind regimul pașapoartelor, 
aprobat prin Legea nr. 35/1970; 
decret pentru modificarea Legii 
nr. 18 din 24 iunie 1968 pri
vind controlul provenienței u- 
nor bunuri ale persoanelor fi
zice, care nu au fost dobindite 
in mod licit: decret pentru mo
dificarea Decretului nr. 210/1960 
privind regimul mijloacelor de 
plată străine, metalelor prețioa
se și pietrelor prețioase; decret 
pentru modificarea Decretului 
nr. 784/1969, privind organiza
rea și funcționarea Ministeru
lui Finanțelor, aprobat prin Le
gea nr 69/1969; decret pentru 
modificarea Decretului nr. 
125/1970 privind organizarea și 
funcționarea Băncii de Investi
ții, aprobat prin Legea nr. 
22/1970, și pentru aprobarea sta
tutului Băncii de Investiții: de
cret privind structura organiza
torică a Procuraturii Generale; 
decret privind aderarea Repu
blicii Socialiste România la 
Convenția internațională pentru 
proiecția vegetalelor, înbhcială 
la Roma la 6 decembrie 1951: 
decret pentru ratifiiarea unui 
amendament la Convenția pri
vind aviația civilă internaționa
lă, încheiată la Chicago la 7 
decembrie 1944, la care Repu
blica Socialistă România a a- 
derat prin Decretul nr. 194 din 
24 aprilie 1965: decret privind 
ratificarea Acordului comercial 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Canada: decret pri
vind ratificarea înțelegerii sta
bilite prin schimbul de scri
sori din 1 iulie 1970, care fac 
parte integrantă din Conven

ția consulară dintre Republica 
Socialistă România și Regatul 
Belgiei.

Toate decretele au fost in 
prealabil dezbătute și avizate 
favorabil de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale.

Consiliul de Stat a exami
nat rapoartele prezentate de co
misiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, care din în
sărcinarea Consiliului de Stat 
au analizai activitatea Ministe
rului Energiei Electrice, a Mi
nisterului Industriei Materiale
lor de construcții, a Departa
mentului Poștelor și Telecomu
nicațiilor din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
și a Ministerului Justiției. Con
siliul de Stat a examinat, de 
asemenea, raportul privind ana
liza folosirii cu eficiență econo
mică a terenurilor amenajate 
pentru irigații, precum și ra
portul referitor la efectuarea 
prestărilor de serviciu către 
populație de către unitățile 
consiliilor populare, ale coope
rației meșteșugărești, ale coope
rației de consum și de către 
meșteșugarii cu ateliere proprii.

In urma dezbaterilor care au 
avut loc, Consiliul de Stat a 
aprobat concluziile rapoartelor 
și propunerilor făcute de comi
siile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, cu privire la 
îmbunătățirea activității în sec
toarele analizate, dispunînd tot
odată ca, atit Consiliul de Mi
niștri, cit și ministerele și ce
lelalte organe centrale să ia 
măsurile necesare pentru adu
cerea lor la îndeplinire și să 
informeze Consiliul de Stat 
despre înfăptuirea hotărîrilor 
adoptate.

In continuare. Consiliul de 
Stat a rezolvat unele cereri de 
grațiere.

Tovarășul Nicolae Goaușescy 
a primit delegația Partidului 

Conservator din Marea Britanie
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general a.l Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi-

La căminul cultural din Cimpa

VALENȚE NOI MUNCII DE EDUCARE

Se ridică noi blocuri...

Sâmbătă 11 septembrie 
1971. La cămintul cultural 
din Cimpa o găsim pe direc
toarea Maria Pătrășcoiu și 
pe bibliotecara. Ana Grunță, 
aranjând cu minuție un mic 
colț ... al obiectelor de inspi
rație folclorică. Discuția se 
încheagă firesc.

— Observăm că vă intere
sează istoria vie a satului, 
materializată în aceste fru
moase obiecte din lemn ?

— Da. Este, de altfel, una 
din preocupările noastre per
manente. In ultimul timp, 
am primit și o serie de in
dicații prețioase din partea

directorului Muzeului mineri
tului, tov. Ion Poporogu, in 
ceea ce privește stilul și me
todele de muncă in acest do
meniu.

— Pentru că a venit vorba 
de metode și stil, care sînt 
cele pe care le-ați aplicat 
pentru punerea în practică a 
măsurilor adoptate de către 
conducerea de partid și dc 
stat în privința îmbunătățirii 
activității politico-ideologice 
de masă ?

— O dată cu adoptarea pre
țioaselor măsuri privind îm
bunătățirea activității politi
co-ideologice de masă, con

siliul de conducere al cămi- 
1 nului cultural a trecut la în

tocmirea unui nou plan de 
măsuri, defalcat pe săptă- 
mîni, luni, în care s-au pre
văzut acțiuni diferențiate, fi
nind cont de specificul vîrs- 
tei și al profesiunilor. Acest 
plan a început să fie tradus 
în viață.

— Ne puteți exemplifica ?
— Desigur. Avem în pregă

tire piesa „Frunze care ard". 
Sperăm că autorul. I. D. Sîr- 
bu. să ne trimită mai multe 
exemplare. Pregătim de pe 
acum un montaj literar mu
zical închinat aniversării Re-

publicii. Formația de dansuri 
și cea muzicală se pregătesc 
intens ca, în perioada ime
diat următoare, să dea spec
tacole acasă și în deplasare. 
Planul de expuneri este de
falcat pe- perioade bine sta
bilite în așa fel incit să nu 
se producă spații prea aglo
merate sau prea aerate. Am 
reactivizat brigada artistică 
de agitație, care, săptăniînile 
viitoare, va începe „ieșirile". 
Programul de club intregeș-

cii Socialiste România, preșe
dintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a 
primit la 15 septembrie delega
ția Partidului Conservator din 
Marea Britanie, alcătuită din 
baronesa Emmet of Amberley, 
membră a Camerei Lorzilor, 
președinta Biroului relațiilor ex
terne ■ al partidului, sir Michael 
Frasir, prim-locțiitor al preșe
dintelui partidului, și John 
Hall, membru al Camerei Co
munelor, președintele Grupului

britanic a] Uniunii interparla
mentare. care face o vizită în 
țara noastră.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost! 
abordate probleme ale dezvoltă
rii relațiilor economice, tehnico- 
științifice și culturale româno- 
britanice. precum și ale legătu
rilor dintre Frontul Unității So
cialiste și Partidul Conservator 
din Marea Britaniei.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialita
te.

ROMÂNIA
SOCIALISTA

I. MIRCEA

(Continuare in pag. a 3-a)

SUCCES NOULUI AN ȘCOLAR 19Î1-19Î2!
Mijloc de septembrie, cu rodul aromat al 

viilor pe tarabe, cu soare pudic prefigurîndu-se 
printre nori, cu copii, mai ales cu mulți copii, 
îndreptîndu-se voioși spre școală. Căci e mo
mentul emoționant și festiv ai reluării cursuri
lor, al revederilor după lunga și, ah !, totdeauna 
atit de frumoasa vacanță de vară, ai depănării 
amintirilor acumulate Pe plajele încinse ale 
litoralului, pe cărările și prin ascunzișurile pă
durilor și munților. E clipa reintilnirilor pe băn
cile școlii, e momentul legării de noi cunoș
tințe. Fiecare din noi am trăit asemenea mo
mente și, poate, de aceea fiecăruia dintre noi îi

tresărea inima de emoții de mult uitate, de 
bucurii nedefinite, in această zi de 15 septem
brie...

Flori, peste tot flori ale recunoștinței, ale 
mulțumirii, ale încrederii.

Și undeva într-un ungher o lacrimă fierbinte 
a bunicii care iși privește nepoțica pășind pen
tru prima dată pe drumul lung de ani și ani 
al școlii.

Pentru oamenii care veghează la destinele 
școlii, ziua de 15 septembrie a fost pregătită cu 
minuțiozitate și efort încă după... ultima oră 
de curs a anului școlar trecut. Pentru ca șco

lile să arate așa cum le văd în ziua redeschi
derii miile lor de „beneficiari" au fost cheltuite 
sute de mii, milioane de lei; au fost primenite 
interioarele, exterioarele, incintele, au apărut 
noi laboratoare și ateliere, a fost completată 
dotarea celor vechi, au răsărit noi spații verzi. 
Intr-un cuvînt, nu a fost scăpat nimic din ve
dere pentru ca la 15 septembrie școlile să fie 
gata pentru reluarea in cele mai bune condiții 
a cursurilor. Ca în fiecare an, reporterii ziaru
lui nostru au ținut să fie prezenți la evenimen
tul tradițional și să consemneze pentru dv., pă
rinți, profesori, elevi, ori numai simpli cititori 
relatări din cîteva școli ale municipiului.

în imagini și fapte

TERNI’ SEVERIN

PETROȘANI
La ora 8,30 saia ae spectaco

le a Casei de cultură a devenit 
neîncăpatcare pentru sutele de 
elevi, părinți și cadre dvJacîi- 
ce care au ținut să participe .a 
deschiderea festivă a noului an 
de învățământ al Liceului de 
cultură generală din Petroșani. 
La festivitate a participat tova
rășul David Lazăr, secretar al 
Comitetului județean al P.C.R., 
precum și ing. Gh. Olaru, direc
torul U.U.M.P. din partea re
prezentanților întreprinderilor 
care patronează liceul.

Festivitatea o fost deschisă 
de profesorul emerit Simion 
Părăianu, care a ream in tt celor 
prezenți realizările de puia a- 
cum ale acestei școli, precum 
și sarcinile deosebit de mari 
care stau în fața elevilor și 
profesorilor acestui octogenar 
liceu în lumina recentelor di
rective și hotărîri ale partidului 
și statului nostru. „Avem toate 
condițiile — a încheiat vorbi
torul — ca munca noastră să 
se desfășoare în acest an la ni
velul cerințelor pe care socie
tatea le impune școlii contem
porane. De aceea, manifestin- 
du-ne certitudinea că și pe maț 
departe vom munci cu și mai 
mult elan și dăruire, dorim ca 
noul an școlar să ne aducă nu
mai bucurii și satisfacții11.

Din partea elevilor liceului 
a vorbit Codruța Șiclovan, din

(Continuare in pag. a 2-a)

LA
LII’EM

Pentru cadrele didactice și 
elevii Liceului Lupeni, ziua de 
15 septembrie a fost realmente 
festivă, acumulând, pe lingă 
nota obișnuită o semnificație 
inedită : intrarea intr-o clădire 
nouă. Cu acest edificiu, clădii 
in acest an, fiecare oraș din 
Valea Jiului își are un spațiu 
adecvat pentru învățământul li
ceal. Este o ilustrare concretă, 
de o maximă elocvență la ni
velul municipiului nostru, pen
tru atitudinea permanentă, pli
nă de grijă, pe care o mani
festă partidul și statul nostru 
față de învățămîntul românesc. 
Liceul din Lupeni este plasat 
intr-un cadru natura] pitoresc 
și prielnic întrutotul desfășură
rii procesului de instrucție și 
educație, cuprinde 16 săli de 
clasă la care se adaugă labo
ratoarele (de fizică, științele 
naturii, chimie) și atelierele a- 
fectate activităților tehnico- 
practice. De acum înainte 700 
de elevi din clasele V—XII vor 
învăța în aceste săli spațioase 
și luminoase.

Deschiderea noului an de In- 
vățămînt a reunit profesorii 
elevii, părinții. Pe chipurile tu
turor descifram cu ușurință e- 
moțiă acestui debut de an 
școlar. La această deplină fes
tivitate au participat tovarășii 
Clement Negruț, prim-secretar

In zona sudică a munici
piului Constanța, in apropie
rea noului port maritim, se 
construiește Un mare com
plex de cămine pentru mun
citorii portuari și ai șantie
rului naval. Complexul, des
tinat asigurării unei bune 
găzduiri a numărului sporit 
de muncitori solicitat de dez
voltarea portului maritim și 
a șantierului naval constăn- 
țean, va însuma în prima e- 
tapă 7 cămine cu 2 330 lo
curi, cărora li se vor adăuga, 
în perspectivă. încă 7 blocuri 
cu apartamente pentru do
cherii. constructorii de nave 
și muncitorii familiști.

După aproape un an de I 
intrarea în funcțiune a fabr> 
cii „Melana-3"'din cadrul t 
zinei de fibre și fire sinte 
tice de la Săvinești, colect. 
vul de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și cercetători au 
reușit să îmbunătățească unii 
i n d i ca tor i teh n i co- econ o m ic i
și de calitate, corespunzător 
prevederilor proiectelor. Ast
fel, prețuj de cost pe tona 
de produse a fost redus cu 
aproximativ 3 la sută, iar 
rentabilitatea instalației a 
sporit cu aproape 5 la sută.

PITEȘTI

i’Continuare in pag. a 2-a)
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EDUCAȚIA COMUNISTA
A

IN DEZBATEREA TINERILOR
verbul vifalizator al combativității revoluționare, 

numitorul comun a! acțiunilor de maturizare politică
A critica

Relatăm, mai ios. aspecte de 
mit .lului municipal Petroșani al l .T.C. 
«Irul căreia 
răspundere, 
comitetului 
liile l .T.C. 
pohlico-ide ologice. de 
neretului. Trăsătura 
constituit-o caracterul 
baterilor, stimulate prin in»ăși mimului infor-

la plenara Co
in 

a fost analizată. < u mult -piril 
a< tivitatea 
municipal, 
din ' alea

ca
de 

i dc-lâsurată de membrii 
de orcanele si organiza- 
Jiului pe tărâmul muncii 
edu are comunistă a ti- 
pn gnantă a plenarei a 
de lucru imprimat de -

mârii biroului comitetului municipal, fapt ce 
<coate in relief, in primul rind. înțelegerea 
prmunda. însușirea de către membrii comitetu
lui a înaltelor îndatoriri ce le revin pentru 
ridicarea activității de educație comunistă a 
tinerilor pe o treaptă -uperioară. p’-ntru forma
rea Ia aceștia a unei înalte conștiințe socialiste, 
proprie omului nou al unei societăți aflate in- 
tr-o impetuoasă si multilaterală dezvoltare.

Părăsind pozițiile adoptate in anii anteriori, 
in împrejurări similare, uteciștii care au luat 
cuvinlu] in cadrul de.balerilor au dat glas do
rinței lor și a organizațiilor din care fac parte, 
«le a contribui la perfecționarea procesului de 
educație comunistă, la înlăturarea formalismului 
și realizarea unei autentice eficiente in ce pri
vește educarea tinerilor in spiritul muncii, al 
tradițiilor revoluționare, ale clasei muncitoare, 
ale Partidului Comunist Român.

S UCCES 
noului an școlar!

tUrmare din pag. 1)
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Am :e> drept introducere în 
subiectul analizei de față mai 
multe rînduri din mformarea 
biroului

U T.C. In accepția noastră, 
se spune in aceste rinduri. fie
care adunare generală a orga
nizațiilor de tineret, fiecare șe
dința de lucru a birourilor -au 
comitetelor l T.C. trebuie să 
exercite o puternică inriurire.

CR1STEA RACARV, prim- 
s« retar aJ comitetului oră- 
-■-.c-sc V'ii V.T.C.: Se
cretarul l .T.C. de Ia Termo
centrala Paroșeni nu a parti
cipat la adunările generale 
ale organizațiilor. In alte or
ganizații. in școli de pildă, 
sint numeroși diriginti. ute
ciști, care nu participă la a- 
dunările generale ale elevi
lor.

să aibă un ecou adine in con
știința tinerilor, să contribuie 
Ia formarea lor ca militanți re
voluționari Va trebui să elimi
năm din activitatea de educa
re comunistă a tineretului, toa
te neajunsurile ce mai persis
tă. toate manifestările de ruti
nă și formalism. abordările 
simpliste ale problematicii for
mării unei înalte conștiințe so
cialiste, să înlocuim atitudinea 
superficială, de îngăduință în 
fata fenomenelor negative cu o 
atitudine revoluționară, comba
tivă, pătrunsă de fermitate și 
exigență, făcind astfel ca prin 
întreaga muncă politică desfă
șurată. fiecare 
devină un puternic colectiv de 
luptă 
nistă 
tradițiilor clasei noastre munci
toare. Fără preten'ic 
âuiz-a și alte concluz.; 
tesprinde din

ascultate în cadrul 
nare de lucru, 
doua zi. 
informare.
concluzie 
plenarei: pornind de la convin
gerea că es’e necesară o sub
stanțială 
politic J-îd: olorică. de 
T»arx’st-’.cr'.;n:.s,ă a -i:

muncă politică 
organizație să

pentru educarea comu- 
a tineretului, in spiritul

de a e- 
ce se pot 

aceste rin duri, 
unei ple- 

și transcrise 3 
literă cu literă, din 

inserăm o primă 
i-upra conținuiului

cotitură in activitatea 
- - - ’; educare

tinerilor, că 
este ne.esară imprimarea unui 

it r i eficient fie bre 
acțiuni — chiar dacă această 
«cțiune se numește adunare se- 
nerală sau ședință de lucru — 
comitetul municipal a! V.T.C. a 
imtărit. și a reușit, ca această 
cotitură să o înceapă din în
săși momentul plenarei de dez
batere ideclogicâ. Nu credem că 
se va s-.recura vreo exagerare 
dacă îfîrmăm că. chiar și nu- 
reroșii invitați ai tinerilor, in- 
tre care ne-am numărat uare- 
um și noi. au părăsit mica 

sală care a găzduit lucrările 
plenarei cu un plus de convin- 

ate în jtiința 
noastră de aGtudi.aî tinîcă

sint hotăriți să o săvirșească 
și pentru care, cum spuneam, 
au făcut Un prim pas. s-a în
firipat încă din momentul cînd 

, :am mfarmarea străbătută 
de .. e. sp...: critic și autocri
tic fără de care nu sc poate 
dec'ianșa o dezbatere in adevă- 

tu! înțeles al cuvîntului. 
.Trebuie să arătam, deschis, că 

o combati- 
față de nea- 
organizațiile 
documentul 

«le educație.

ce le 
activi- 
iniția- 
in ul-

nu s-a statornicit 
vitale resolutionară 
junsuri in toate 
l .T.C., s-.. - as in

Comisiile
grupurile de lectori și propa
gandiști nu și-au adus contri
buția pe măsura posibilităților 
și la ni\elu| sarcinilor 
rc-vin, au desfășurat o 
late sporadică, lipsită de 
tivă. de operativitate și
timâ instanță, de eficiență. Este 
suficient oare ca unii propa
gandiști să <e rezume la citi
rea conferințelor, la repetarea 
mecanicistă a unor citate, me
tode care 
stimularea 
lor pentru 
admis ca

nu pot conduce la 
interesului cursanți- 

studiu ? Sau. este 
chiar unii secretari

ai organizațiilor V.T.C șă nu

se preocupe de desfășurarea in- 
vățâmîntului politic, să nu in
tervină pentru înlăturarea for
malismului? 1 că doar - iteva 
din întrebările pe care biroul 

fața acti .ului 
comitetului municipal, cîteva 
din multitudinea de semnalări 
entire adre< ite comitetului sau. 
pe adrese ma: exacte, unor 
membri acestuia. Ionică

Cîteva spl uiri. insă, considerăm 
că si..-, necesare, e!e referindu- 
se îa stări de lucruri care ies 
d:n l. drul obișr.mt care stabi
les: răsp :adc-ri în ex lusivi-

■ . î.n sarcina organiza'iilor 
V.T.C.

— l’n număr foarte mare de 
tineri absentează încă nemoti
vat de la serviciu, a. arătat în 
uvîntul său. Cristea Răcaru. 

prîm-secretar al comitetului o- 
rășenesc Vu: o al U.T.C. So
licităm să fim mai mult spri
jiniți in eliminarea acestui nea
juns. Este necesar ca. cu acești 
tineri care ..fluctuează" să se 
stea de vorbă, de la om la om. 
iar acei a căror comportare este 

totul ieșită din comun să 
chemați in fața conducerii 

a organe- 
De aseme- 

in orga-

c u
fie
unităților economice, 
lor locale de stat,
nc-a. să fim sprijiniți

„Trebuie să
dezvoltăm
tineretul

la
no

stru dragostea
față de muncă
Fiecare să în
teleagă că în
orice domeniu
de activitate
este necesar
sa-și

stre.“
NICOLAE 

CEAUSESCU

celor it un 
i f ra

gen.

BUJOR BOGDAN, ingmer. 
E. \L U: a.ni : Sini regre
tabile consecințele faptului că 
organizația noastră a V.T.C. 
nu ar ■ o atitudine fermă ca 
a unui singur om, de com
batere a fenomenelor nega
tive. In exemplu? In zilele 
de avans și salariu nu se 
poate conta decit pe două 
treimi, iar uneori doar pe o 
treime din întregul efectiv 
al minei, format in mare par
te din tineri.

ic conta 
neori, 
vul 
pane din
U.T.C. nu

decit pe 2/3 sau, u- 
doar pe 1/3 din efecti- 

minei. format in mare 
tineri. Organizația 
a adoptat o atitu

dine fermă ca a unui singur om 
in fața acestui fenomen.

VIRGIL DUDU, locotenent 
de miliție. Vulcan : Majori
tatea cadrelor didactice simt 
datoria ce o au ca educa
tori numai in orele de curs, 
numai in limitele programei, 
sau numai dacă se știu con
trolați. Insă datoria lor nu se 
limitează la atit. Am dori să 
constatăm eficiența educatori
lor in mediul social larg al 
orașului, să inițieze acțiuni 
multiple de supraveghere a 
elevilor, de îndrumare a lor 
la fiecare pas.

tem hotăriți să curmăm această 
stare de lucruri, dar pentru a- 
ceasla avem nevoie de spriji
nul conducerii minei, a] orga
nizației de partid, a spus în 
cuvinlu! său inginerul Bujor" 
Bogdan de i.i m ia Uricani.

ti- 
u- 
Ș>

— O lacună a educației 
nerilor constă in concepția 
nor cadre didactice, a arătat 
tînâru’i Virgil Dudu, locotenent
de miliție din Vulcan, care, re
gretabil se consideră educatori 
numai in orele de curs, numai 
in limitele programei școlare 
sau numai dacă se știu la rin- 
dul lor controlați, suprav egheați. 
Profesorul comunist trebuie să 
fie comunist și in mediul so
cial al orașului, să desfășoare 
o activitate de supraveghere a 
elevilor și in afara orelor de 
școală.

Intr-un spirit de autentică 
combativitate a'.ți vorbitori în
tre care loan Mondoca, miner 
șef de brigadă de la mina Lu- 
peni. Alexe Duță, secretarul 
V.T.C. de la mina Lonea, Va- 
sile Pupăzan, secretarul V.T.C. 
de la mina Barbă te ni au scos 
în evidență alte lipsuri, făcând 
propuneri utile pentru activ>-

unul ;d 111-Jea, care, cu emoție, 
căldură șj holărire în glas, a 
■ eicv.it semnificația ck>sebt’ă 
a " estui început de an școl.ir, 
evidențiind datoria fiecărui c- 
lev de a se pregăti pentru și 
prin munca .și de a participa 
cu lot clanul la vasta ntți me 
c-du .itivă declanșată de socie
tatea noastră pe toate fronturi
le. Fa a mulțumit profesorilor, 
părinților, tuturor celor care se 
ocupă de educația elevilor, a- 
sigurindu-i în numele său și al 
colegilor, de strădania și sîrgu- 
inta lor în noul an școlar.

A vorbii apoi Vasile Nicules- 
cu, președintele comilelu'.ui de 
părinți din școală, după care, 
primit cu aplauze entuziaste, a 
luat cuvîntul tovarășul David 
Lazăr care a transmis tuturor 
celor prezenți salutul Comitetu-

lui județean de partid și d 
Consiliului popular județean. 
Vorbitorul a făcut bilanțm im
portantelor realizări obținute 
anul acesta în județ pe planul 
școlii, accentuând apoi datoria 
învățământului de a forma oa
meni cu deprinderi practice 
bine conturate, cu conști
ința înaintată. animați de 
o profundă dragoste .și de
votament pentru patrie și 
partid, cu vaste și solide cu
noștințe de cultură generală. 
..Să sădim in inimile tinerelor 
generații — a spus vorbitorul 
— sentimentul mîndriei pen'ru 
tot ceea ce sc înfăptuiește as
tăzi, al propriilor datorii față 
de societate, să cultivăm în su
fletul elevilor prețuirea, respec
tul pentru tradițiile valoroase 
precum și încrederea în viitorul 
luminos al tării. Să sudăm și 
mai mult legăturile dintre școa-

A N I
lă. familie și elevi pentru ca, 
împreună, acești factori educa
ționali să concure la ridicarea 
eficienței școlii, la dezvoltarea 
armonioasă și multilaterală a 
omului societății noi. Numai 
neprecupețind nici un ef >rt, 
numai mobilizînd tot elanul sj 
puterea noastră de muncă vom 
putea să îndeplinim mărețele 
sarcini pe care tovarășul Nicolae 
('eaușescu, secretai gene al 
partidului, ni le reamintea la 
Consfătuirea de lucru a ac’ivn- 
lui de partid din domeniul i- 
deologiei și al a'tivilății poli
tico și cultural-educative'.

După încheierea festivității, 
elevii s-au îndieptat împreună 
cu profesorii lor spic impozan
ta și moderna clădire dată a- 
bia cu un an în urmă în folo
sință. pentru a r« lua cursurile.

LA L U P E N I

contribuția la
dezvoltarea so
cietătii noa

aducă

ni zarea mai bună a petrecerii 
timpului liber al tinerilor. Lu
crările de reparare a clubului 
din localitate sint tărăgănate 
prea mult La activitatea du
hului dorim să participe mai 
mulți intelectuali din oraș și, 
in primul rind, inginerii, teh
nicienii, medicii, cadrele didac
tice care sint uteciști.

Comitetul municipal 
preocupat suficient de 

propagandiștilor 
invățămint ul

cătat Petru 
al comitetului 
a Ani noa

mi
in-
cu- 

politic 
lorga. 
V.T.C.

Am avut

IOAN MONDOCA, miner 
șef de brigadă la E. M. Lu- 
peni : Tematicile primite pen
tru expunerile in cadrul în- 
Yălămintului politic ar nece
sita să fie îmbunătățite, dar 
nu in sensul de a lărgi la 
nesfirșit bibliografia indicată.

Iuțea de viitor a 
municipal al V.T.C., .« 
lor și organizațiilor V.T.C. 
întreaga Vale a Jiului.

k

: omitelului
orgăne- 

din-

ELZA GYORGY. profesoa
ră. Liceul duslrial minier : 
Este anacronic faptul că e- 
levilor, pină Ia clasa a 
VIII-a. nu le este dezvoltată 
dragostea pentru meserii de 
mare utilitate in 
noastră ca acelea 
mecanizator miner 
că.

rî ia
da lă 
p ro

pe întregul fir al dezba- 
plenarei, trăsătura com- 
pe care au imprimat-o 
in cu vin Iul lor. Aceste 

combativitatea fer- 
exigența dacă vor fi im- 

în viitor, vor contri- 
perfecționa-

t 
ț 
ț

* _
ț - 
ț

u

NICOLAE H \NEȘ. reriner, 
scor- 'a. c - n e’ rej; ' .T.C. 
de iu preparația Petrila 1 
Absenta unei activități inten
se a organizațiilor V.T.C'. face 
ca unu tineri să nu pătrun
dă esența unor legi, decrete, 
hotăriri; ele ajung să fie in
terpretate greșit. ..după ure
che'. cu toate efectele nega
tive ce d.-urg din această 
interpretare.

m’n’ărîlor ce 
nizația manie

Constatarea

- -
de tineret

re:

Trandafir. Ioan Crețu. Vladimi. 
Dan. \urel 
Constantin 
ci ști. parte
amitetu’ui
izati direct in informarea pre- 
--ntată. î.ntr-un spirit ce în- 

meditați; pentru 
itat'-a de viitor, arătându-se 

prin lipsurile proprii au 
determinat carențe in activita
tea pohtico-ideologică a unor 
organizații au redus la zero 
strădaniile citorva sute de ti
neri.

Pe făgașul spiritului comba
tiv promovat de informare, dez
bateri'.e au continuat cu a- 
-ee =i exA/r.’ă ar.aliza asupra 
d .meniului muncii de educare 
tom un istă a neretului. Nu 
propunem nici să relatăm 
întregime are-te dezbateri, 
cum -..c; d n informare nu 
extras numeroasele 
sau iem.naJări critice

Colda. Simion Pop. 
Chirca. și a.ți ute- 
d'n ei activiști ai 
mu nicipa’.. au tost

ne
în

am 
exemple, 

făcute.

struiree 
prinși in 
al V.T.C..
membru 
de la mir 
pină acum doar doi propagan
diști, din care unul nu a acti
vat de loc. In general aceștia 
nu Se situează ia un nivel de 
cunoștințe superior cursanților.

— Principalele idei ale poli
ticii partidului nostru trebuie 
să fie mai mult și mai bine 
explicate tinerilor prin exem
ple concrete. în fraze pc înțe
lesul tuturor. Această referire 
a fusi exprimată in plenară de 
inginerul Nicolae lianeș, secre
tatul V.T.C.
Petri'a, care a arăta’, că există 
reale lipsuri în faptul că nu
meroase legi, hotăriri sau de
crete nu sint înțelese de tineri 
in sensul lor pozitiv, nu sint 
suficient explicate.

Referi nd u-se la numeroasele 
aspecte ale activității politico- 
ideologice. de educare comu
nistă a tineretului, vorbitorii au 
subliniat și alte lipsuri.

— Activității de educare 
buie să i sc imprime, in 
mul rind, caracterul de conti
nuitate. Tot 
din vedere 
late trebuie 
pare pentru 
nelor de 
absențelor 
trate in zilele de avans și <le 
salariu. In aceste zile — «le 
avans și salariu — nu se poa-

meserii 
societatea 

de miner, 
și altele; 

in același timp, nu sini 
combătute influențele din a- 
fară care consolidează in con
știința lor ideea despre o 
viață ușoară la care pot a- 
junge Pe calea altor meserii. 
Nimeni nu contestă aceste 
..alte meserii" dar nu pot a- 
junge cu toții ospătari 
vânzători.

Nu putem încheia aceste 
duri fără a sublinia încă o 
spiritul critic și autocritic 
movat 
terilor 
bați vă 
tinerii
deziderate, 
mu, 
plinite și 
bui nemijlocit la 
rea activității de tducație a ti
neretului. în spiritul tradițiilor 
de muncă .și de luptă ale cla
sei muncitoare. In acest sens, 
recomandările făcute cu multă 
căldura, in încheierea dezbate
rilor. de către tovarășul CLE
MENT NEGRVȚ. prim-secretar 
al Comitetului mvniripal Petro
șani al P.C.R.. preș -dintele Co
mitetului Executiv i! Consiliu
lui popular municipii au găsit

de la Preparația

l re
pri

așa, fără a pierde 
această continui- 
să existe preocu- 
inlăturarea iacu-

genul fluctuației, a 
nemotivate inregis-

— Este cu totul anacronic, 
și-a început cuvîntul un alt 

- rbitor pr-f-ira Elza Gyorgy, 
de la Liceu! industria) minier, 
faptul că școlile profesionale 
înregistrează un număr scăzut 
<ie elevi pentru meserii de ma
re utilitate pentru societatea 
noastră, ca acelea de miner și 
mecanizator miner, in timp ce 
la alte meserii — ospătar, bar
man, vinzător — școlile comer
ciale înregistrează un număr 
record de candidați. Faptul de
notă o gravă lacună in acti
vitatea acelor cadre didactice 
care, in perioada cînd răspund 
de elevii claselor I—VIII, nu se 
preocupă să le dezvolte dragos
tea pentru meserii utile, speci
fice Văii Jiului, să combată 
influențele negative exercitate 
in unele familii, influențe care 
determină la tineri formarea 
unor idei false despre o viață 
ușoară. Nu contestăm aceste 
..alte meserii", dar nu ne este 
greu să înțelegem substratul 
orientării acestor părinți. Și 
apoi, nu pot ajunge toți copiii 
uspătari sau barmani. In ce pri
vește integrarea in producție a 
absolvenților liceului industrial, 
un sprijin mare îl așteptăm din 
paitc-a conducerii unităților c- 
conomice.

ALEXE DUȚ.Ă secretar al 
comitetu ui U.T.C, de la E. M. 
Lonea : In ce privește evi
dența internă a membrilor 
V.T.C. va trebui găsită o re
zolvare care să-i împiedice 
pe tinerii recalcitranți, ex
cluși dintr-o organizație, care 
părăsesc întreprinderea. să 
fie primiți a doua zi cu o 
ușurință de nedescris intr-o 
altă organizație a unei între
prinderi vecine.

la _ propune- 
general al

un teren fertil, pe suportul hu- 
tăririi ferme a membrilor co
mitetului municipal, a organe
lor și organ iz.aț iilor V.T.C. de 
a transpune in viață programul 
de înaltă valoare teoretică și 
practică elaborat 
rea secretarului
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. de educare mar- 
xist-leninistă a întregului po
por. de formare a omului nou 
cu o înaltă conștiință socialis
tă. capabi; să contribuie ia fău
rirea societății noastre socialis
te, multi!j'erai dezvoltate.

Ion MUSTATA 
Foto : Ion LICll

(Urmare din pag. 1)

al Comitetului municipal de 
partid Petroșani. Wilhelm N’eag, 
prim-.secrctar al Comitetului o- 
rășcncsc de partid Lupcni, re
prezentanți ai Comitetului ju
dețean de U.T.C.. Inspectoratu
lui școlar județean și. E. M. 
Lupeni, întreprinderea care tu
telează activitățile practice ale 
școlii, numeroși părinți. După 
un cuvînt introductiv la aceas
tă nouă etapă a învățămîntu- 
lui liceal din Lupeni, rostit de 
prof. D. Dumbravă, director al 
liceului, au vorbit reprezen
tanți ai organizațiilor de pio
nieri și U.T.C. din școală, c- 
vocînd activitatea patriotică en
tuziastă și eficientă ce a fost 
prestată de elevi, in această 
vară, la construirea și amena
jarea școlii, exprimîndu-și mul
țumirea și recunoștința de a

învăța în această clădire nouă, 
cu posibilități educative supe
rioare. Participarea elevilor la 
construirea școlii este un fapt 
care evidențiază cu generozitate 
atît dragostea și devotamentul 
lor față de această instituție, 
nucleu de formare a omului 
societății socialiste, cît și res
pectul față de muncă, atitudi
nea lor constructivă.

..Școala noastră se poate mân
dri pe bună dreptate, că parti
dul, societatea noastră socialis
tă i-au încredințat o misiune 
atît de complexă și nobilă, o 
misiune de rezonanță istorică : 
formarea spirituală a unui om 
ix? care istoria nu l-a cunoscut 
înainte; a omului civilizației so
cialiste — spunea în alocuțiu
nea sa tovarășul Clement Ne- 
gruț. Sistemul învățămînluiu: și 
educației din întregul invăță- 
mînt românesc beneficiază de

un program larj> de măsuri, cu 
caiacter imediat și de perspec
tivă. de o laritate desăvârși
tă. program care are menirea 
să revitalizeze toate forțele 
școlii, să le conducă la ela
nul constructiv pe făgașul cel 
mai fertil al educației prin 
muncă, a) apropierii de univer
sul producției, de valorile ma
teriale șj spirituale, singura 
cule rațională prin care se poa
te forma o națiune".

Tăindu-se tradiționala pangli
că ce semnifică intrarea unei 
instituții sau întreprinderi în 
circuitul valorilor materiale ți 
spirituale. Liceul din Lupeni 
și-a primit în noile sale clase 
elevii nerăbdători să-și ocupe 
locurile dornici să-și formeze 
personalitatea, să-și dezlănțuit 
elanu) creator.

LA PETR1LA
Elevii și profesorii Liceului 

d>> cultură generală Petrila au 
sărbătorit deschiderea nou’ui an 
școlar în sala de spectacole ®a 
clubului muncitoresc din Lonea.

Alături de ci ia festivitate au 
participat tovarășii Va&ile Su
purau. membru al Comitetului 
județean de partid. Ion Radules
cu. prim-srrret-ur a] Comitetului 
orășenesc de partid. pri
mar a! orașului. Xurel Brînduș, 
dir- -turul E.M. Lone i și Ensta- 
țiu Lungu. tontabi!-.șef )a E.M. 
Petri'a, din partea întreprin
derilor care patronează șc ala, 
precum și numeroși părinți.

Deschizând festivit cea. profe
sorul Liviu Groza, directorul 
liceului arată că „sărbătoarea 
deschiderii școlii românești o 
putem identifica u majorele 
bucurii umane. Anul școlar 
1071 — 1972 se deschide și în 
liceul nostru sub semnul unor 
și mai intense eforturi instruc- 
tiv-educative onform coman
damentelor majore ale socie
tății românești contempt rune. 
Cei peste 1 000 de elevi ai șco
lii noastre vor avea puse la dis
poziție condiții îmbunată!sim
țitor* pentru desfășurarea mun
cii lor”.

Să ne-înmănunchem eforturi
le — a încheiat vorbitorul — 
ș' ridicăm iclivitatea noastră 
pe cele mai înalte culmi.

Tovarășul Vasile Supuran a 
felicitat elevii, c idrele didacti
ce și părinții în numele Comi
tetului județean de partid. în 
numele Consiliului popular ju
dețean, reliefînd sarcinile deo
sebite ce stau în fala școlii 
în anul curent de învățămînt 
și in continuare.

„Florile pămîniu ai românesc 
au datoria — a afirmat vorbi
torul — să-nflore iscă și să-și

ofere prinosul ■ pămîntului ce le 
crește".

Inlimpinat cu aplauze, a luat 
cuvîntul tov. Ion Radulescu, ca
re a sublinia' printre altele e- 
forturile ]>e care partidul și sta
tul nostru le fac în domeniul 
învățămîntului și culturii, efor
turi vizibile și în cadrul ora
șului.

-Nou; an școlar — a spus vor
bitorul — îl întîmpinăm cu 
multiple realizări pe linia dez
voltării și consolidării bazei 
didactico-mate riale a unităților 
școlare. Sălilor de clasă, labora
toarelor și atelierelor existente 
în județul nostru li se adaugă 
acum peste G0 noi săli de clasă, 
peste 200 de locuri în internate, 
peste 30 îteliere-șoală și la
bor itoare. iar fondurile inves
tite in mobilier și material di- 
da tic depășesc suma de -I mi
lioane lei. Din această impresi
onantă sumă o importantă parte 
a revenit și școlilor orașului 
nostru".

Din partea cadrelor didactice 
a luat cuvîntul profesor Maria 
Teta, comandanta unității de 
pionieri.

Sîntem convinși — arăta to
varășa Teca — că voi copiii 
noștri .copiii țării, veseli, visâ- 
’ >ri zburdalnici, sînteți prieteni 
bun' ai cărților, dornici de joa
că. dar si generoși, cinstiți sin
ceri. cutezători în visele ce vi 
le făuriți

In încheierea festivității un 
grup dc pionieri și școlari oferă 
flori prezidiului, cadrelor didac
tice. părinților angajîndu-se ca 
toate realizările de azi și de 
mîine să le dedice partidului, 
părintele tuturor copiilor din 
patria noastră socialistă.

k
Un moment la fel de emoțio- 

n t u Irâit și elevii Școlii v-

neraie nr. 1 Petrila. La festivi
tate alături de elevi și părinți 
iu participat și tovarășii Ion Clae- 
reche.ș, secretar al Corn e! «'ui 

P.C.R., ing. Fmeri Hunnic, re
prezentantul E.M. Petrila (în
treprindere ce patronează școa
la).

Au verb;! profesor Lucia Da
niel dire-’uiul școlii, Hanga- 
nu Dorina .secretarul U.T.C. pe 
ș i'â. Colva Maria, din partea 
Comitetului de părinți pe școa
lă, Emerit Hanig și Ion Chere- 
cheș.

l’n 'aid senLment de duioșie 
a cuprins asistența în no- 
mentul in « ire elevii clasei 3 
VIII-a au întâmpinat și condus 
pe cei mai mici colegi ai lor, 
cei din clasa I.

k

Fiori; mul’e flori. Le-am vă
zut la toate școlile din 
Petroșani, Lupeni, Uricani, 
Vulcan, Aninoasa, Petrila,
și Lonea unde anul de 
ir.vătămînl 1971 — 1972 a fost ;n- 
timpinat cu festivități similare. 
Am imilni! pe străzi elevi Fn 
c:asele superioare vizibil emo- 
lionați și purtînd buchete cu 
florile toamnei. Am intilnit co
pii care, alături de părinți, so 
ir.dreptau pentru prima oară 
-ore școli — lăcașc în care pă
șesc pe terenul fertil a) educa
ției comuniste.

15 septembrie. Zi dp emoții, 
reîntilniri, o zi care constituie 
începutul unui nou clan a) for
mării omului nou. constructor 
?.l socialismului și comunismu
lui în Românit*.

C PASCU

T SPĂTARU

I. MIRCEA

Firme și reclame luminoase
Ca urmare a măsurilor lu

ate de conducerea cooperati
vei meșteșugărești „Unirea* 
din Petroșani pentru divers:- 
ficarca producției, recent a

luat ființă o nouă secție : de 
confecționare -Și montare a 
firmelor și reclamelor lumi
noase. Prin înființarea aces
tei secții, se satisfac cerin
țele unităților economice, in

stituțiilor și inlrepridi-><:r 
care doresc să-și instaleze 
firme și reclame cu iun nă 
fluorescentă de diverse nuan
țe și mărimi.

Pe urmele
A
In curs 

de rezolvare
Răspunzând la articolul „Se

sizările sint juste dar... măsuri 
nu se iau*, apărut in Steagul 
roșu nr. fi 773, din 11 august a '., 
în cure se arăta că mai mulți 
1 atari din coloniile muncH"- 
reșli au solicitat, fără rezuit 
seetoarel r I.G.L. să dispună de
molarea cuptoarelor de copt 
piine nefolosite și prost între'i- 
riute, conducerea întreprinderii 
de go'pi darie locativă ne inf >r- 
mează că :

_... m fost întocmite d '.umen- 
tațiile de cu-n e penii u 46 cup- 
l ne Și s-a primii, in data <te 
20 aug ui I i ax ii fav orab 1 

1 DiicA.iei Gj;;_dane C*-

materialelor publicate
munală și Locativă Deva în ve
derea casării acelora. Urmează 
cu I.G.L. să obțină in cel mai 
scurt timp avizul tehnic și au
torizația din partea ConsiFului 
popular municipal Petroșani, 
după care, pină la 13 octombrie 
a.c., cuptoarele să fie demola
te*.

„Cote inversate"
In nota cu titlul de mai sus. 

publicată in ziaiui nostru d.n 
,;1 august a.c. seim.olum faptul 
ă bazinului decantor „Varnița" 

i-.i scăzut, din cauza înnămolirii, 
c purii ilea de aprovizionare d 
:pă ndustiialâ a U.U.M.P. și 

depoului de locomotive ( F.R.
După publicarea notei, la re- 

d cție s a primit un răspuns dm

partea conduceri. 1 U.M.P. in 
care ni se arată că :

„In cursul lunii iunie a.c. s-a 
făcut curățirea decantorului Je 
alimentare pentru apă indm-'i’- 
ală. Menționăm că după inun- 
d.'iț'ile ce au avut loc în v.ira 
anului 1970 s-a făcut de ademe
nea curățirea generală a ba
zinelor.

Dat fiind faptul că și în vara 
acestui an s-au inreL'L'.rnt pre
cipitații impurtan’i și imp'i.-A 
viituri de ape ■ u mari cantități 
de aluviuni, starea decantorului 
resnci'ti" es'o intr-adevăr nc(,o- 
respunzătnare. situație cun '«ui
tă de noi. moliv pentru ' 
curățirea l'-'i este planifica'■' a 
se face într-una din zilele ie 
, e: aus dum ol. îndată ce 
timpul va li f’ivurabil.

eicv.it
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Buna pregătire a lectorilor și propagandiștilor
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Mei al 
. u do-

jnu:ui de în- 
lindu-i pe propa- 
iărgeascâ urizon- 

pcliticc-:dec>- 
■ultură generală, 
de partid trebuie

să se îngrijenșeu totodată să ie 
stere acestora și utile cunoștin
țe metodologice, sâ-i înarmeze 
ev priceperea și deprinderea de 
□ îmbina judici < teori - ' cu 
practica, ge 
farul ș: ma: 
«ehimbul de

nc

u v.e- 
a u- 

...r conteni cu c bun.» re
poli 1 >€'■>-ideolor:câ. earf ■ -
N < - . ci.iL ■. x ger.'â
partinică, cunoașterea vieții. 
Pentru a ridica nivelul propa
gandei prin invâțămintu] de 
partid, este necesar să se acor
de o atenție sporită informării 
1 jr continue ■ ’ p.. bă mei r

zeze

craiul cu parlicu- 
ales de a stimula 
idei, a dezvolta 
rie a cursanților. 

F • c re propagandist trebuie să 
;.-.ilize/e pers : .2 prob’er ;'.e 
importante ale activității dife
ritelor r-o'ective de muncă eon- 
eidcTÎnd pr. „ătirca indi- duală. 
metodică, o datorie de cinste.

Nu se poate explica cu cl - 
L te o problemă nouă nu se 
poate- dezvolta o teză, o idee 
mteresantă. care să ci.ct/ buie 
In mod real la dezvoltarea gin- 
*4 -;i c”rsantilor. dacă i 
propagandistul r.u a citit i 
r.cu, înch’puir.du-'î că 
l. c față numai cu ceea 
învățat cîndva. Animarea 
euțiiîor in semi 
Intr-o foarte 
propagandiști, ae 
a ?e conduce înir-o 
? teresantâ, ingenioasă.

Sercic-u organe!- r A parEd

însâși 
nimic 
poate 
ce a 

i dis- 
depir.de 

mare măsură de 
de arta lor de 

man eră

cor.api: prieintce aesiașui.11 n iu 
bune condițiuni a importantei 
s ■ -ci r. i pol i' co-educat i ve oe care 
o o pr:n d’ grevarea lor de o 
scrie de s irrir.i pe '-re Ie pot 
efectua alți oameni.

Organele de partid au dato- 
•me'e moi dificile să 
discuții preliminarii 
ndiștii, sâ-i informe

ze cu date concrete din intre- 
■ mdere. ost', ut ie sau locul de 
muncă unde iși desfășoară ac
tivitatea cursanții. .Astfel. va 

x -ta garanția că ei vor con
duce dezbaterile în cercuri la 
un nivel coresnunzător și în- 
tr-o strînsă legătură cu proble
mele esențiale dc muncă și vi
ață cu care sînt confruntați a- 
ceștia.

Datorită problematicii pe care 
n abordează in acest an învă- 
’ămintul de partid, este necesa
ră o modernizare a acesteia nu 
numai din punct de 
conținutului ci și al 
si tehnicilor folosite, 
este necesar ca mai 
cercurile unde sînt 
probleme economice,
de educație moral-cetățenească 
hărțile, graficele, planșele, dia- 
filmele. filmele documentare tre
buie folosite în 'mai mare mă
sură pentru înțelegerea și a- 
profundarca temelor studiate, 
pentru formarea unor vederi 
clare asupra realităților discu
tate.

Tr. acest context, programul 
de pregătire a propagandiștilor 
din această lună prevede acti
vități și modalități diverse do 
-eîiefnre a conținutului politicii

vedere al 
metodelor 
De aceea, 
ales ir. 
abordate 

de istoric.

interne și externe a partidului, 
:■ ti a. e- — ■ . -i L-. i ter, pe

■ <. i socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, etapă nouă a progresu
lui social ta România : Patrio
tismul și internaționalismul 
proletar: Educv' j patriotică și 
internaționalismul proletar : E- 
ducarca patriotica și interna- 
ționalistă a oamenilor mun
cii, obiectiv de scamă al ac
tivității po. tk-.’-ideologice : Ro
lul învățămintului de part.d 
în ansamblu) muncii de ednea- 
‘:e polițao-’deologicâ etc. De a- 
semenc.i. mai sînt izrcvărute ac
țiuni meni le a-i informa și o- 
rienta multilateral pe propagan
diști în vederea elaborării unor 
expuneri și organizării dezba
terilor în cercuri și cursuri.

E'-’c indiscutabil faptul că e- 
f-’ciența învățămintului dc par- 
•id depinde înainte de t ?e de 

tu Vitatea ideilor ce te dez
bat. de măsura în care st-iilul 
-eflectă cerințele V.eiîi.-preocu
pările cursant,ilor l i locul lor 
de muncă, dc contribuția pe 
care o aduc la afirmarea con
vingătoare a politic" partidului 
nostru, a ideologei sale. Dar 
nu poate fi neglijat cîtuși de 
puțin modul cum se dezbat i- 
dci'e și problemele actuale, fe
lul în care lectorii și propagan
diștii reușesc să orienteze acti
vitățile din cercuri și cursuri 
spre ceea ce este esențial.

Buna pregătire a lectorilor și 
propagandiștilor joacă un rol 
hotărîtor. constituie un factor 
esențial de care depinde eficien
ța învățămintului. Dc aceea, și 
in pregătirea propagandiștilor, 
ca de altfel în întreaga activi
tate a lor este predominant e- 
lementul concret; trebuie să se 
răspundă permanent Ia între
barea : cu ce idei noi pleacă 
cursanții de la forma de înv.ă- 
țămînt, c< au dobindit în plus 
față de cunoștințele anterioare, 
care sînt concluziile socia-l-po- 
litiee ale temei discutate ?!
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emisiunii. E- 
limba ma-

emisiune pen-

19.10

19,20

Deschiderea 
misiune în 
ghiară.
La volan —
tru conducătorii auto, 
'limp și anotimp în agri
cultură.
Pentru sănătatea dv. Te
ma : Diabetul — Modul de 
apariție. tratamentul și 
posibilitățile de prevenire. 
1 001 de seri — 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de 
Reflector.
Melodii și jocuri
din județul Botoșani. 
Pagini de umor: comedii 
cu Lupi no Lano.
Interpretul săptămînii : 
Luigi Ionescu.
Cadran internațional. 
Recitalul balerinei Ileana 
Iliescu.
Telejurnalul de noapte.

emisiun

seară.

populare

'On, mzJÂAeLa =deosebit : asigurarea pe toa
te drumurile auto ale secto
rului in cauză a cantității de 
zgură care să poată face po
sibil transportul in bune con- 
dițiuni și după căderea 
pezii.

ză-
SPIONAJULUI 

INDUSTRIAL■

1
1
I

sia trebuie să formeze sto.uri 
la lemn rotund de fag și a- 
nume 1000 mc in faza scos 
.și 7 8uu mc in faza apropiat, 
iar la celuloză fag și doage 
750, respectiv. 55 mc in fa/a 
apropiat. Activitatea în cele 
10 parchete planificate pen
tru crearea stocurilor nece
sare va începe eșalonat in
tre 15 septembrie și 15 oc
tombrie a.c. Conducerea sec
torului respectiv se îngrijeș
te să-și asigure forța de mun
că trebuincioasă și să efectu
eze revizia utilajului din do
tare. adică a tractoarelor, fie- 
răstraiclor mecanice și a fu- 
nicularelor.

a- 
la 
a- 
se

Remontarea unui 
nou funicular

sează unui „cabinet" cir 
specialitate care funcționează 
oficial sub denumirea de bi
rou de marketing. In prezent, 
există in Occident nuraeroi- 
se birouri de marketing ca
re pe lingă o prospectare » 
pieței prin mijloace tra lițio- 
nale pot, contra unor tarife 
mai substanțiale, să rac3 
prospectarea prin mijloace 
„operative" pentru a obt’»ne 
informațiile competitive ne
cesare. Intre obținerea aces
tor informații competitive 
prin metode operative Ș» 
spionajul industrial nu exis
tă o linie clară de demarca
ție și trecerea de la una ÎI 
alta se poate face in orice 
moment.

Biroul respectiv dc marke
ting află rn scurt timp itî- 
nerariul vest-european al di
rectorului urmei auit...<nie. 
i-a decolarea avionului or pe 
ae.oitromul din New York, 
„miniipiarea' tace ca directo
rul așezai lingă IiudIou si 
ne deranjat de o tinară atră
gătoare care se așează pe io-, 
cui de alături. In mod nor
mal la un om de afaceri orele 
de /bor pentru 
icianticului 

sile pentru 
re in tihnă 
lor tratative,
torul iși deschide servieta cu 
cifru și scoale documentația 
<le tratative. păstrată in cel 
mai strici secret. Oare poate 
atrage cuiva atenția laptuB 
câ fermecătoarea tinără re- 
fuzînd să ia loc lingă hu- 
blou se mulțumește să pri
vească, din spatele unor o- 
chelari de soare excentrici», 
splendida panoramă de la al
titudinea de peste 10 090 m? 
Este oare ciudat ca ti nara 
să-și aranjeze din riad în 
cind din cochetărie cile o 
șuviță de păr și ochelarii pe 
nas, chiar «Iacă aceasta cores
punde fiecărei pagini întoarse 
din dosarul ce se află pe ge- 
numhii pasagerului alătu
rat ?

Aterizați 
droniul din 
tăceri se 
spre locul 
tinăra iși
soare, la ieșirea de la contro
lul vamal, la un bărbat 
care tocmai îl rugase să-i ți
nă bagajul de mină pînă iși 
aranjează actele in poșetă- 

(Va urma)

(U-inare din nr. 6 802)
deci ce a însemnat 
firma Chrysler obți- 

la timp a unei infor- 
chiar dacă a fost vor- 

u-

La parchetul Molidu. 
cadrul sectorului Lonea. 
mează să se remonteze 
nou funicular de tip Wiessen 
destinat să apropie lemnul 
<le rampa de încărcare în 
autocamioane. In acest punct 
de lucru trebuie să se asi
gure un stoc deosebit : 500 
mc în faza scos și 1 000 mc 
Pe rampă la lemn rotund de 
fag și 100 mc la celuloză 
Tot la sectorul de care am a- 
mintit. s-a început la 1 sep
tembrie a.c. exploatarea ia 
lemn rotund de rușinoase din 
parchetul Ciobanu 110 și ur
mează ca piuă la finele anu
lui să se formeze și aici un 
stoc de 1 000, respectiv, 2 9iiti 
me scos și apro
piat.

1)

le peisajul cultural al

aveți ?

I

atras ea un mat-

pe

Exploatarea minieră

Cum aanunță concurs
9

• 3 maiștri mineri
• 4 maiștri Să nu existe contuzii!

electromecanici
• -

11 ODORESCU

Ia orașul Victoria.

In cadrul sectorului Cinipu 
lui Neag — care piuă la ora 
actuală deține titlul de frun-

se 
in 
a

la sectorul ( impu lui 
preconizează const ru- 
cadruj exploatării 
unei cabane pentru 

muncitorilor. O nece-

că un cuvint
arc

decit în finală : 5—0 cu România 11 Eu

cu bine pe aero- 
Paris. omul de 

îndreaptă grăbit 
de tratative iar

„uită" ochelarii de

ph exemplu con-

irax crsarea 
trebuie tolo- 

o docuincnta- 
asupra s <“ •*»! e- 
Așa incit direc-

Concursul va acea loc in ziua de 18 septembrie 1971, 
ora 9. la sediuj exploatării.
Condițiile de angajare și salarizare sini cele precâzute 

II.CAI. 914/1968 și in instrucțiunile in vigoare.
Informații suplimentare Se Pot obține zilnic, intre orele 

7 si 15, de la biroul personal al exploatării.

că m-ați chemat...
cum a ajuns 

Bogheanu din Lonea 
României ?

intervine în

muncii de educare

ru

rimu

<an

ANII

S]

cunosc
afișează anunțu- 

gramatica... 
aces-

M-a suspectat și... 
Dar nu-mi pare 
a jucat foarte

(Urmare din pag.

comu-

C<- greutăți mai
Ar putea ele fi rezolvate pe 
plan local ?

— Problema transportului 
formațiilor deoarece, o dată 
un spectacol pregătit, nu poți 
renunța după cîteva repre
zentații -cite se pot da în lo
calitate. Ar mai fi 
bugetului și a reparației 
subzidiri la sala 
Ie. I.G.L. I’etrila 
aprilie. Ce? Nu

— Ce planuri 
vet

problema 
unei 

de spectaco- 
așteaptă din 
știm !
de viitor a-

tov.irașă directoare? 
Multe, variate și pline 

de ambiție. Prefer să le în
registrați tind 
alități.

Bibliotecara 
discuție t

— Nu uitați
greu in viata Cimpei îl 
biblioteca noastră, dotată cu 
8 506 volume. aproximativ 
5 000 de titluri.

— Ne puteți da și al ți „pa
rametri1- ?

— Aveam, la sfirșitul Junii 
august 365 cititori. 2 559 cărți 
citite, aproximativ 2 000 de 
titluri.

— O serie de cifre, 
exemple de acțiuni concrete, 
căci munca dumneavoastră 
nu se rezumă numai la pri
miri și eliberări de cărți, ne 
puteți da ?

— Vă pot cita cîteva 
ultimele : o seară de poezie 
„Otilia Cazimir*. o lectură în 
grup a ultimelor documente 
de partid...

— Ce vă propuneți pentru 
viitor ?

— Să reactivez și în mai 
mare măsură filiala bibliote
cii din Jieț unde mai am în
că multe de făcut

Plecăm de la Cîmpa cu în
crederea că cele două inimoa
se femei, ajutate de activul 
căminului, vor reuși să dea 
noi valențe muncii de educa
re a locuitorilor.

Folosirea la capacitate 
a utilaîelor

laș pe Unitatea de exploa
tare a lemnului Petroșani — 
urmează să îneeapă. 
ceasta toamnă. lucrul 
parchete. In parchetele 
de Pești, partida 81. și
Boului, partida 22, sini 
curs de montare două foni
cul are Wiessen, care vor 
prupia materialul lemnos 
rampele de încărcare. De 
scptenea. se va proiecta și
va construi, pină la 15 octom
brie a-c., un funicular in 
parchetul Valea Boului, parti
da 17. „Ca o caracteristică 
principală a anului in curs 
in aceste parchete — ne-a 
declarat ing. SABIN GIUR
GIU. șeful serviciului pro
ducție al U.E.L. Petroșani, o 
constituie încărcarea mecani
că și transportul c»i autoca
mioane rii remorcă pe care 
sînt instalate trolii. asigu- 
rîndu-se, in acest fel. folosi
rea ta capacitate a utilajelor 
respective".

Tot 
Neag 
irea, 
Buta
cazarea 
sitate care se impune in mod

Podul de la Iscroni

PETROȘANI Noiem
brie : Secretul planetei mai
muțelor '16—19 septembrie); 
Republica : Ceriul . șu, se-

riile, I și II (16—19 septem
brie) : LONEA — 7 Noiem
brie : Așteaptă pînă se Întu
necă (16 — 18 septembrie);
Minerul: Los Tarantos <16 — 
19 septembrie) : BARBA TI.- 
NI : Cu dirijabilul spre Po
lul Nord (17 — 19 septem
brie) ; VULCAN : Facerea 
lumii (16—19 septembrie);
URIC ANI: Primul 
<17 — 18 septembrie).

Seară educativ-distracfivă 
pentru tinerii de la mina 

Bărbăteni
Tinerii uteciști de la ex- 

p! mtarea minieră Bărbăteni 
se vor întîlni sîmbălă seara, 
la clubul sindicatelor din Lu- 
peni, în cadrul unei seri cu 
caracter educativ — 
tiv. Acțiunea va fi

distrac-
i-Kiugu-

rată prinlr-un medalion 
litic de evocare a figurii ne
înfricatului luptător Filimon 
Sîrbu. In continuare, cei pre- 
zenți vor fi invitați la 
ră de dans.

A

Biisem nări Aluzie directă

Care azi ?

pentru ocuparea următoarelor 
posturi:

li incendiază privirea o lumină mare 
parcă nedimensionată; stă în picioare, lingă ușă, 
mă privește atent și zîmbind „demisec-, același 
dintotdeauna, zîmbetul copilului foc de inteli
gent — care de prea multe ori a auzit că va 
reuși realmente .și sigur în viață, pentru a nu fi 
și el convins... — îi atîrnă, în continuare, in col
țul gurii. Scurtez momentul stinjenitor...

Stai jos, Bogheanu. Stai jos și începe. Doar 
de asta ai venit !

— Am venit,
— ...Să tc-ascult. Povestește-mi, 

elevul-fotbalist Dumitru ' 
in echipa de juniori a

— Simplu !
— Simplu !
— Da. Cu ce să-nccp '
— Păi -u... începutul
— Na. încep din 1968.
— De-atunci joci fotbal ?

— Legitimat, da ’. Din ’68, 
troșani.

— Primul carnet, deci ?
— Da, dacă vreți...
— Și primul antrenor?
— Tovarășul profesor 

Dinsului ii datorez, de 
lotul.

— Parc-ai mai jucat
— A, 

tre — 
Lele, cu Emil Costinaș, cu Vlad, 
cu Popovici Sergiu.

— Știu ! Dar parcă nu erai portar.
— Dom' Feher m-a „băgat" în poartă.
— Și-ți pare rău ?
— De ce ? ! Se vede că-mi pare rău ?
— Nu.
— Mi-ar fi părut, poate, rău dată 

reușit...

“ț
Cu turneul...

Iosif Feller, 
fapt, totul.

Doar știți ! 
dar absolut

și înainte...
□sa neorganizat, in echipa 

Școala generală nr. 2 Pclrila-Lonca, 
cu Munteanu...

școlii noas- 
cu

Cinematograful „Republi
ca" din Petroșani î.și etalează 
afișele filmelor în vitrinite 
de pe stradă fără a mențio
na perioadele în care ele 
lează.

Rulează azi (care azi ?
31, 5?) „Studiu despre 
mei*. Pînă cind ?

interviu

l
-au des- 

de croitorie. Es-

cluburile din 
Petrila ,și Aninoasa s- 
chis cursuri 
te un lucru lăudabil. Dar cei 
ce scriu 
rile nu
E vina conducătorilor 
tor instituții ! Sau, cine știe ? 
Aluzia la afișele acestor in
stituții de CULTURA (chiar 
dacă nu e prea fină, ci mai 
mult directă) nu este întîm- 
plătoare.

Iată 
pentru 
nerca 
mâții,
ba doar de „a trage cu 
recitea" la ceea ce se discută 
în cercurile interesate. Căci 
atunci cind este vorba de 
beneficii de milioane scopul 
scuză întotdeauna mijloacele 
folosite.

la vânătoare de 
SECRETE INDUSTRIALE
In Statele Unite s-a înre

gistrat in ultimii ani un fe
nomen deosebit de interesant 
Marile firme americane, pre
ocupate preponderent de Pă
trunderea și consolidarea po
zițiilor lor pe piețe străine, 
și-au organizat „servicii de 
securitate bine puse ia punct 
cu scop de ..atac" și nu de 
„apărare". Sesizând ia timp 
punctul slab, o serie de fir
me oecidertale au lovit tor 
mai acolo unde fisura ■•ra 
mai mare: inexistența sai 
slaba organizare in cadru! 
„serviciilor de securitate" din 
marile firme americane 11 
preocupărilor pcnlm contra 
spionajul industrial.

Dar iată 
creț.

Fuziunile
net pe toți cei ce se intere
sează de secrete induși « tale. 
Și acest interes nu totdeauna 
pentru una sau alta din păr
țile contractante ci chiar pen
tru interese personale. Cu o 
precizie, nu dintr-un ..need- 
know- (nevoie de a ști) ci 
pentru a revinde, la momen
tul potrivit, informațiile ob
ținute. bineînțeles celui care 
plătește mai bine.

Informația potrivit căreia o 
importantă firmă 
al cărui nume 
nost ut in lumea 
pe punctul de 
fuziune cu un 
vest-european a 
osebit interes tocmai in cea
laltă parte a globului, in în
depărtata Japonie. Concuren
tul nijxm nu pierde nici o 
clipă, doar era vorba de slă
birea pozițiilor sale pe pia
ța respectivă in favoarea 
concurentului american. Res
pecți ’ui proiect de fuziune 
se afla in acel moment in
tr-un staditr final iar con
tractul era in curs de perfec
ționare. Firma niponă se adre-

— Ce-ai reușit, Dumitru Bogheanu?
— Cum ce-am reușit? Păi, e puțin?!
— Dar nici mult...
— „Multul" o să vină. Veți vedea.
— Ești și ambițios.
— Credeam că mă 

am să vă
— Mie.

scriu note
Dacă
Vrei 
în turneul din R. D. Germană '
Rezultatele, dacă citiți „Sportul", 
jucat cinci meciuri. Palmaresul : 3 
victorii, cu R.D.G. II și Polonia.

cunoașteți '. Atît de des 
oblig să scrieți despre mine !
în general, im; place mai
critice, Bogheanu !
va fi cazul. Ie accept...
să începem discuția ? Hai !

le știți- 
egaluri 
Atlver- 

foarte valoroși. Echipa noastră insă a fost
bună...

n-ai jucat ?
N-am jucat de loc. Nici un minut. Știți 
a fosL.
Daoâ-mi spui.
La primul antrenament, in Germania, am 

plonjat la un moment dat. nu știu cum și-am 
simțit un „cui" in umăr. Am tăcut. La celălalt 
antrenament, maestrul .Ardelcanu mi-a zis: 
.Ilei. Boghene. ce ai, aruncă-te cum trebuie 
-am spus. Ce era să fac?! A zis că am venit 

la lot accidentat. Nu avea dreptate, dar n-aveam 
nici eu cum să-i dovedesc, 
nu mi-a mai acordat încredere, 
rău ! Ciurca de la Constanța 
bine. E bun

— Tu nu ești bun ?
— Ba da. Câ altfel nu mă luau în Iot
- Ș« ine a maj fost bun ? Pe cine- ii re-

marcat tu ?
— Dumitriu, Ion Ion, Nagy, Szabadoș, (iu-

americană 
este binecu- 
intreacă era 
a încheia n 

producător 
trezit un «le-

— Nu ești invidios !
— De ce-aș fi ? ! Ai
— Cine te-a „des. o

. Mitică" ?
— Gorgorin.
— Antrenorul Nieol
— Da
— Cum ?
— In tabără,

niori din întreaga țară.
— Și !a Victoria cum v-a adus? 

„bază"?
— Păi. au fost selecții. Triaturi Pe 

Turnu Severin, inițial, apoi cei mai 
Timișoara.

— Si citi portari ați fost la Victoria
— Opt.

n 5» ju-

Pe ce

serii. la
buni, ka

— Din opt au ales doi. Pe Ciurca și pe tine?
— Pe mine Ș> Pe Ciurea!
— Fie. Și apoi ?
— Apoi am plecat in R.D.G., apoi am venit 

la București, la „Turneul 23 August". N-am ju
cat 
am jucat la România I ciștigătoarea turneu
lui.

— Ești in anul IV La Liceul industrial, .la?
— Da
— Și ce-ai de gind ?
— Merg sus. la I.M.P., sau la I.E.F.S., Ia 

București.
— Cili ani ai, Bogheanu ?
— La 25 octombrie împlinesc lo.
— Iți urez de acuma -la multi an: !" șt-aș 

vrea sa 'c văd u. iad. mereu ureînd.
— Mulțumesc. Mă veți vedea!

I

depir.de
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Vizita tovarășului
Mihai Florescu în U.R.S.S

R. P. Ungarăin Namibia (Africa de

Protocol comercial
R.P. Bulgariaromano-finlandez

R. P. Polonă

U. R. S. S

au reizbucnit conflictele
în Irlanda de nord,

consfătuire 
râșul Mi ha 
industriei ■

tru
Special 
blemele 
siliului 
bia. Tn

1 5—C o i'espon d c 
Lauren tiu Di

asupra situației

metalurgice, mobilă, 
textile și încălțăminte, 
petroliere și agroali- 

și va importa din Fin-

Peru, Noua 
precum și 
și a Băncii

Recon-

industriei rarbo- 
prevăzute și de 

In anul 
cărbune

la aproape 
și să asi- 

jumătate 
energie e-

pentru decolonizore

ALEGERI DANEZE

MOSCOVA 
tu’. Accrpres. 
țâ transmit 
brie, în 
derile pi 
adâncirii 
laborării ș: dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.. adoptat 
la sesiunea a 25-a C.A.E.R. de 
la București, la Moscova a a- 
vut Lx? o consfătuire a țărilor 
membre ale C.A.E.R. la care 
s-a examinat problema asigu
rării necesarului de cauciuc po- 
liizoprenic pentru țările partici
pante. Din partea României, la

HELSINKI 15 (Agerpres). — 
La Casa guvernamentală din 
Helsinki a avut loc miercuri 
semnarea protocolului comercial 
și al listelor de mărfuri privind 
schimburile comerciale dintre 
România și Finlanda pe anul 
1972. Potrivit protocolului. Ro
mânia va exporta mașini și uti
laje, autovehicule, produse chi-

BELFAST 15 (Agerpres). — 
După o scurtă perioadă de re
lativă acalmie, conflictele de 
stradă au reizbucnit în Irlanda 
de nord. In cursul unor inci
dente. care au avut loc marți 
după-amiază și în noaptea de 
marți spre miercuri. în orașele 
Londonderry, Belfast și Dun
gannon. trei persoane au fost

s-af

Comentariul zilei

Vie*namui de sud Puternică rezistență populară
împotriva mascaradei electorale

H

B1

re-

PORT « SPORT• PORT

au

PRONOEXPRES
U. T. A. —

AUSTRIA SALZBURG 4—1

DINAMO BUCUREȘTI —
SPARTAK TRNAVA 0—0

Aceasta nu 
posibilitatea 

nou guvern.

aparatele labora- 
funcționat satis- 
timpu] întregii

ARAD 16 (Agerpres). — Prin 
telefon : Peste 25 000 de specta
tori au urmărit ieri la Arad 
debutul victorios al echipei lo-

lectorale cu patru luni mai 
devreme de data expirării ac
tualei legislaturi.

Campania electorală 
concentrat în jurul a două

situația economică a 
aderării la

SUB SEMNUL INCERTITUDINILOR

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

i 
i 
i
i 
i 
i

La 21 septembrie electo
ratul danez este chemat în 
fața urnelor pentru a alege 
un nou parlament. Decizia 
organizării de alegeri pari - 
mentare înainte de expira
rea actualei legislaturi a sur
prins oarecum opinia publi
că din această țară

In cursul perioadei sale de 
guvernare, cabinetul de coa
liție condus de Baunsgaard a 
avut de înfruntat numeroase 
dificultăți economice. Astfel, 
criza monetară din mai 1969- 
și cea actuală. însoțite de 
sporirea taxei de scont, au 
avut efecte negative asupra 
evoluției economice. Stocurile 
de devize ale țării s-au di
minuat sensibil, balanța ex
ternă de plăți a continuat să 
fie deficitară, iar ritmul de 
creștere a producției să se 
mențină la un nivel mediu 
scăzut. In același timp, gu
vernul, în vederea redresă
rii economiei, a ales calea 
sporirii impozitelor, ceea ce 
s-a reflectat asupra nivelu
lui de trai al maselor largi. 
Ca o consecință directă a 
încetinirii activității economi
ce. Danemarca cunoaște în 
prezent un înalt plafon al 
șomajului. Nemulțumirile în 
rîndul maselor și-au găsit ex
presia într-o amplă mișcare 
revendicativă care s-a desfă
șurat în întreaga țară îm
potriva creșterii prețurilor și 
impozitelor pentru mărirea 
salariilor.

Partenerii coaliției guver
namentale, în încercările 
de a găsi soluții la atîtea 
probleme nerezolvate, n-au 
făcut altceva decît să spo
rească divergențele din in
teriorul coaliției. In același 
timp, din afară, opoziția a 
exercitat o permanentă pre
siune pentru decretarea de 
alegeri înainte de termen. 
Astfel, în această situație, 
primul ministru Baunsgaard 
s-a văzut obligat să recurgă 
la organizarea consultă

a pârtiei.
i Florescu, ministrul 
chimice.

Ministrul român a avut, 
septembrie, o întrevedere 
U.S. Fiodorov, ministrul indus
triei prelucrării petrolului și pe
trochimice al U.R.S.S., cu care 
a examinat probleme privind 
cooperarea și colaborarea eco
nomică romăno-sovielică. In a- 
ceeași zi. a avut convorbiri la 
Ministerul Construcției de Ma
șini pentru industriile chimică 
Ș’ a petrolului.

Miercuri seara tov. Mihai Flo- 
rescu s-a înapoiat în Capitală.

mice și 
produse 
produse 
mentare 
landa celuloză, celofibră, bioxid 
de titan, hîrtie și carton, ma
șini și utilaje. Listele de măr
furi pe anul 1972 prevăd o creș
tere cu circa 36 la sută față 
de 1971 a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

ucise și mai multe rănite. Două 
dintre victime sînt militari bri
tanici dislocați în provincie. Cu 
acestea numărul persoanelor 
cure și-au pierdut viața în ca
drul conflictelor din Ulster în 
cursul acestui an a ajuns la 72, 
incluzînd 48 de civili, 2 polițiști

22 de soldați britanici, 

teme : 
țării și problema 
Piața comună.

însuși primul 
Baunsgaard. în 
sale electorale, a 
să recunoască 
conomice 
s-a lovit 
jumătate de activitate afir- 
mînd că acestea ,.s-au dove
dit sarcini mult mai dure 

ministru 
cuvin țările 
fost nevoit 

dificultățile e- 
de care guvernul 
în cei trei ani și

decît se credea la începutul 
perioadei de guvernare n ac
tualei coaliții".

Oportunitatea unei eventua
le aderări la Piața comună, 
care constituie una dintre co
ordonatele dominante de pe 
scena politică internă a aces
tei țâri, a fost un subiect de 
ample dezbateri electorale. 
Acestea s-au desfășurat pe 
fondul unei sporiri generale 
a adversității față de ideea 
aderării. Potrivit unui son
daj al opiniei publice, numă
rul adversarilor aderării s-a 
dublat față de anul trecut.

Ideea aderării la Piața co
mună are partizani și adver
sari, atît în rîndurile coali
ției guvernamentale cît și în 
cele ale principalei grupări 
de opoziție, Partidul Social 
Democrat, ceea ce, într-Un fel. 
complică lucrurile. In acest 
context se apreciază, în ge
neral, că alegerile de la 21 
septembrie nu vor aduce cla
rificări suplimentare în pri
vința pozițiilor pe care le vor 
adopta partidele politice du
pă consumarea scrutinului. 
Chestiunea aderării urmează 

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Unificarea acțiunilor, extinde
rea și lărgirea campaniei de 
sprijinire a luptei împotriva 
colonialismului și discriminării 
rasiale în Africa de Sud — 
acestea sînt prevederile rezo
luției, adoptată recent de se
siunea Comitetului O.N.U. pen- 

decolonizare, Comitetului 
al O.N.U. pentru pro- 
apartheidului și Con- 
O.N.U. pentru Nami- 
legătură cu situația

GENEVA 15. — Trimisul spe
cial Agerpres, Cornel iu Vlad, 
transmite : Ședința generală de 
miercuri a celei de-a IV-a Con
ferințe internaționale asupra 
folosirii energici atomice în sco
puri pașnice a fost consacra
tă efectelor tehnologiei nucle
are în țările în curs de dezvol
tare. Au fost prezentate comu
nicări de către oameni de știin- 

India. B

să formeze în vara sau cel 
mai tîrziu în. toamna anului 
1972 obiectul unui referen
dum popular.

In actuala campanie elec
torală, Partidul Comunist din 
Danemarca s-a pronunțat 
pentru retragerea țării din 
N.A.T.O., pentru promovarea 
unei politici de neutralitate, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
și crearea unui sistem de 
securitate în Europa. In pro
gramul P-C. din Danemarca 
se subliniază că „trebuie pro
movată în prezent o politică 
nouă, care să nu depindă de 
marele capital și să permită 
trecerea în mîinile poporului 
a puterii economice și na
ționale".

Sondajele în rîndul electo
ratului danez oferă un larg 
cîmp de speculații observa
torilor politici. Ele arată în 
prezent o foarte mare dis
persare a preferințelor elec
torale. Astfel, partidele coali
ției guvernamentale (radical
liberal, liberal-agrarian și 
conservator) ar obține, potri
vit sondajelor. 42 la sută din 
voturi față de 54 la alege
rile din 1968. 
le-ar mai da 
formării unui 
Social-democraților le-ar re
veni, în loc de 34 la sută, 
39 la sută din voturi, pro
cent, de asemenea, insufi
cient pentru obținerea majo
rității în parlament. Chiar 
dacă ar intra într-o alianță 
politică cu Partidul socialist 
popular, așa cum se preco
nizează în unele cercuri so- 
cial-democrate — ceea ce pro
babil le-ar aduce un spor de 
7 la sută — problema încă 
nu ar fi rezolvată. Dar tema 
eventualelor alianțe politice 
a fost evitată cu discreție, în 
ciuda faptului că tocmai a- 
cestea vor fi hotărâtoare în 
stabilirea configurației viito
rului guvern și a politicii a- 
cestuia.

croată
sud-vest), în documentul apro
bat se cere Consiliului de Se
curitate să adopte Tieîntîrziat 
măsuri efective împotriva co
lonialiștilor din Republica Sud- 
Africana, care ocupă în mod 
ilegal acest teritoriu, intensifică 
acțiunile represive împotriva 
mișcării de eliberare națională, 
sfădind hotărârile O.N.U. și nor
mele dreptului international.

Recentele documente adopta
te atrag atenția opiniei publi- 

R.F. a Germaniei, 
Zeclandă, Ungaria, 
din partea O.N.U. 
Internaționale pentru
strucție și Dezvoltare.

Șeful delegației române, prof. 
Ioan Ursu, președintele Comite
tului de Stat pentru Energia 
Nucleară. a prezidat lucrările 
ședinței tehnice consacrate e- 
fecte'.or radioinduse cauzale 
omponenților interni

® Președintele Nixon a în
sărcinat un mediator federal să 
accelereze reglementarea grevei 
docherilor de pe coasta vestică 
a S.U.A., care durează de două 
luni și jumătate.

® Marea Britanie și țările 
„Pieței comune" au ajuns la un 
acord de principiu asupra în
trunirii la 20 septembrie a gru
pului de experți care vor ela
bora proiectul de tratat privind 
aderarea Angliei. Danemarcei. 
Norvegiei și Irlandei la acest 
organism economic vest-euro- 
pean, a anunțat un purtător dc 
cuvint britanic.

• Un grup de oameni dc .ști
ință din R.F. a Germaniei de 
la Institutul de oceanografie 
din Kiel, aflat la bordul navei 
,.ALCOOR“, a început cerce
tări privind condițiile hidrolo
gice, geologice și meteorologice 
pe litoralul Balticii. în apropiere 
dc Gdansk.

® Transporturile publice 
din orașul argentinian Rosario 
au fost marți paralizate, ca ur
mare a încetării lucru’ui de că
tre conducătorii de autovehicu
le. Greviștii din acest mare 
centru industrial cer îmbună
tățirea condițiilor de viață și 
reprimirea la lucru a muncito
rilor concediați ilegal.

(£ Guvernele Republicii Popu
lare Bulgaria și Republicii Gu
ineea Ecuatorială au hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă — anun
ță agenția B.T.A.

£ 6(100 de muncitori de la 
Uzinele constructoare de av;oa- 
ne ..British Aircraft Corpora
tion" au declarat miercuri gre
vă in semn de protest față de 
hotărirea conducerii companiei 
de a concedia 1 200 de salariați. 
După cum se știe, la această 
firmă britanică se construiește 
in prezent prototipul englez al 
avionului supersonic dc pasageri 
„Concorde 002".

ce mondiale
extrem de grave care s-a creat 
in sudul Africii. Avînd spri
jinul unor țări occidentale, 
membre ale N.A.T.O., Republi
ca Sud-Africană, Portugalia și 
regimul minoritar din Rhode
sia încearcă să creeze un bloc 
rasist al minorității albe în su
dul continentului african. In 
aceste scopuri sînt îndreptate 
și încercările de a iniția așa- 
zisul dialog între R.S.A. și sta
tele africane vecine.

terialelor de construcție ale re- 
actorilor.

In cadrul lucrărilor ședinței 
tehnice, care a dezbătut efec
tele radiațiilor asupra combus
tibililor, elementelor combusti
bile și asamblajelor combustibi
le pentru reactoar^e, pe ordinea 
de zi a figurat și comunicarea 
românească privind ,.Comporta
mentul combustibilului nuclear 
vitroceramic al irâdiației'1.

@ Incidentele rasiale dintre 
militarii de culoare și cei albi 
din cadrul forțelor armate ale 
Statelor Unite, in special 
dizlocate în R.F.G., s-au 
sificat în asemenea măsu 
cît Pentagonul este îng 
— transmite agenția Reuter, 
citind surse ale Pentagon.ului.

C> Un muncitor spaniol, Pe
dro Patino Toledo, în vîrstă de 
33 de ani. a fost ucis cu focuri 
tic armă de către ..garda civilă". 
in1 timp ce distribuia manifeste 
in cartierul industrial Leganes 
al capitalei spaniole prin care 
chema muncitorii Ia grevă.

Două plîngeri. din partea 
membrilor familiei și a unui 
grup de 35 de avocați din Ma
drid, au fost înaintate unui tri
bunal pentru a elucida împre
jurările morții lui Pedro Patino 
Toledo.

•' Secretarul general al Ligii 
Arabe, Abdel Khalek Hassouna, 
a avut, marți seara, o întreve
dere cu ministrul afacerilor ex
terne britanic, Alec Douglas 
Home, care se află într-o vizi
tă oficială la Cairo.

MOSCOVA iu (/agerpres). 
— S-a încheiat a 11-a zi se
lenara a laboratorului auto
mat autopropulsat sovietic 
„Lunohod-1". In această pe
rioada, laooraioiui a eteciu- 
at explorarea structurii su
prafeței satelitului natural al 
Păinîntului și a realizat de
plasări limitate pe Lună. De 
asemenea, au fost realizate 
fotografii panoramice ale su
prafeței selenare și alte ex
periențe.

In ultima zi selenară, apa
ratul a parcurs 100 de metri. 
Lungimea totală a traseu
lui parcurs de „Lunohod-1", 
de cind a fost debarcat pe 
Lună, este de 10,5 km.

In aceeași perioadă, 
continuat și explorările pri- 
irind funcționarea aparatelor 
de la bordul laboratorului 
pentru a se stabili posibilită
țile funcționării lor in conti
nuare. S-a constatat o redu
cere a temperaturii in com
partimentul aparatelor ca 
urmare a consumării resurse
lor caloriferului cu izotopi. 
In general, 
torului au 
făcător in 
„zile".

„Lunohod-1" a fost pregătit 
pentru noaptea selenară ca
re va dura între 15 și 30 
septembrie.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
BUDAPESTA 15 (Ager- 

preș). — Peste 30 000 dc ti
neri și tinere din Ungaria au 
lucrat în vara acestui an in 
39 de tabere de muncă ale 
tineretului in diferite regiuni 
ale țării. Ei au construit dru
muri și canale, au ajutat la 
reconstrucția unor porțiuni 
de cale ferată și la culesul 
recoltei.

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
— R.S.S. Kazahă. una din 
republicile cu clima cea mai 
secetoasă din Uniunea Sovie
tică unde pe mari suprafe
țe se întind deșerturile Kizîl- 
Kum și Miun-Kum, este de 
fapt una din regiunile cele 
mai bogate în apă. Geolo
gii au descoperit că deșertu
rile se află pe o uriașă per
nă de ape freatice. Puțurile 
forate aici au dat o mare 
cantitate de apă, care pur 
și simplu erupe din pâmînt.

R. P. BULGARIA : Pentru păstrarea dansurilor tradiționale bulgare și a folclorului, se 
organizează periodic festivaluri regionale și naționale, la care participă sute de ar
tiști amatori.

Cel de-al doilea Festival National de folclor bulgar a avut loc recent la Keprivshtitza, 
in Munții Sredna Gora cu participarea a 2 000 de artiști amatori.

In foto : O orchestră de muzică populară formată din copii.

WASHINGTON 15 (Ager
pres). — Mascarada electora
lă din Vietnamul de sud prin 
care șeful regimului saigonez 
Nguyen Van Thieu, intențio
nează să se „autorealeagă" 
drept „președinte11 întîmpinâ 
o rezistență populară atît de 
puternică îneît înseși oficiali
tățile de la Saigon sînt alar
mate. Dang Duc Khoi, emi
sar al „vicepreședintelui" 
Nguyen Kao Ky a declarat, 
într-un interviu acordat agen
ției Associated Press, că „re
zistența populară față de a- 
legerile din octombrie este pe 
punctul de a deveni necon
trolabilă dacă scrutinul nu 
va fi amînat1’. Dang Duc 
Khoi a mărturisit că se află 
la Washington pentru a cere

,.23 
meci 

,Cupa campionilor 
Dinamo 
învinge 
Spartak

Miercuri, pe stadionul 
August" din Capitală, in 
tur pentru 
europeni" la fotbal,
București nu a putut 
echipa cehoslovacă 
Trnava, cu care a terminat la 
egalitate : 0—0. Fotbaliștii bu- 
cureșteni cu toate că au domi
nat mai mult nu au avut un 
atac eficace, permițind oaspe
ților să obțină in deplasare un 
rezultat valoros. Un randament 
slab au dat în special, in acest 
joc, Doru Popescu și Fl. Du
mitrescu, care au fost înlocuiți 
în repriza a doua de Dumitra- 
che și respectiv Hajdu. Returul 
jocului se va disputa la 29 sep
tembrie la Trnava. Meciul a 
fost arbitrat de austriacul 
Schiller.

Calculele au arătat că rezer
vele de apă existente sub 
deșerturile din Asia Centrală 
Sovietică sînt de 25 de ori 
mai mari decît volumul apei 
din Marea de Azov. Desco
perirea deschide noi și im
portante perspective pentru 
dezvoltarea economică a ținu
turilor secetoase din Kazak
stan.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). 
— Specialiștii polonezi au 
construit un nou tip de ma
șină electronică de calcul 
„ODRA-l 305". rod al colabo
rării Institutului de mașini 
matematice din Varșovia și 
Uzinei de aparate experimen
tale din Wroclaw. ..ODI'A- 
1 305“ este un computer din 
a (reia generație, avantajul 
lui constind in posibilitatea 
de a fi utilizat in paralel cu 
celelalte mașini de calcul 
folosite in prezent in Polo
nia. Const unputeru-
lui se ba isteme in-

Administrației 
ane, membrilor Con- 

și altor oameni po- 
cărora le cere să u- 

nța lor. Dang 
a recunoscut că 

de sprijin a 
ambasadorul 
*.h Bunker11, 

că S.U.A.
să inter-

guvernului S.U.A. să suspen
de ajutorul militar și econo
mic acordat regimului saigo
nez, dacă așa-zisele alegeri 
nu vor fi aminate pentru a 
permite și înscrierea altor 
candidați. El a precizat că 
se adresează, în acest scop, 
oficialităților ..........................
americ; 
greșului 
litici 
zeze de influei 
Duc Khoi a 
„singura bază 
lui Thieu este 
american Ellsworth 
și a respins ideea 
nu ar avea puterea 
vină în treburile interne ale 
regimului saigonez, amintind 
că regimul ..primește de la 

cale U. T. Arad in competiția 
internațională „Cupa U.E.F.A.". 
Fotbaliștii arădani au jucat 
peste așteptări, invingind cu 
scorul de 4—1 (2—0) apreciata 
echipă F.C. Austria din Salz
burg, Scorul a fost deschis in 
minutul 34, cind Kun II, drib- 
lind apărarea directă și apoi 
portarul, a înscris din apropie
re. Oaspeții au beneficiat in 
minutul 36 de un penalty, care 
fiind slab executat nu a putut 
fi transformat. Grasser a șutat 
„telefonat" și portarul Vidac a 
respins balonul cu piciorul. In 
minutul 44, gazdele au marcat 
al doilea punct prin Broșovschi. 
Oaspeții au redus din handicap 
în minutul 47, cind balonul ex
pediat de Ritter nu a putut fi 
blocat de Vidac. Fotbaliștii ară
dani au incris cel de-al treilea 
punct in minutul 57 prin Both, 
care a reluat spectaculos o 
centrare a lui Broșovschi. Cel 
de-al patrulea punct al echipei 
arădane a fost marcat de Do- 
mide în minutul 68.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

In legătură cu candidatura ora
șului Moscova organizarea 

tegrate. El poate efectua cai 
cule cu viteza de 250 000 de 
operații pe secundă, iar me
moria sa operativă cuprin
de 64 000 de cuvinte, puțind 
fi lărgită pînă la 256 000 cu
vinte.

SOFIA 15 (Agerpres). — In 
ultimii ani, industria cărbu
nelui a devenit una din ra
murile principale al econo
miei naționale bulgare. Dato
rită utilării minelor cu teh
nica nouă si construcției dc 
noi exploatări, producția do 
cărbune a sporit, in ultimii 
27 de ani. de peste zece ori.

Importante sarcini pentru 
dezvoltarea 
nifere sînt 
noul plan cincinal. 
1975, extracția de 
trebuie să ajungă 
35 milioane tone 
gure aproximativ 
din producția de
lectrică a Bulgariei.

Statele Unite peste două mi
liarde de dolari în echipa
mente militare și 750 mili
oane dolari sub formă de a- 
jiilor economic, ceea ce con
stituie peste 70 la sută din 
buget". ,.Nu fabricăm nici 
cel mai mic cartuș și nu 
producem nici măcar o ca
nistră de benzină", a măr
turisit emisarul saigonez. re- 
cunoscînd că o încetare a 
sprijinului acordat de S.U.A. 
regimului ar avea drept n 
zultat căderea lui. El a re
amintit faptul că suspenda
rea ajutorului militar acordat 
de S.U.A. forțelor speciale 
ale lui Ngo Dinh Dicm în 
1963 au dus la căderea lui 
și au asigurat victoria lo
viturii de stat pusă la cale 
de adversarii acestuia.

Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 1980, Comitetul Olimpic 
al U.R.S.S. a adoptat în una
nimitate o declarație prin care 
sprijină propunerea Comitetului 
Executiv al Consiliului orășe
nesc din Moscova al deputațl- 
lor oamenilor muncii în legătu
ră cu desfășurarea olimpiadei în 
capitala Uniunii Sovietice.

Orașul Moscova a candidat 
și la organizarea Jocurilor O- 
limpice de vară din anul 1976. 
La sesiunea Comitetului inter
național olimpic de la Amster
dam din mai 1970, orașul Mos
cova a obținut 28 de voturi, cu 
13 voturi mai puțin decît orașul 
canadian Montreal care va găz
dui în anul 1976 a 21-a ediție 
a Olimpiadei de vară.

La concursul nr. 37 tliii 15 
septembrie 1971, au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

Extragerea I : 22 18 6 30 40 10. 
Extragerea a II-a : 21 42 12 
38.
Fond general : 2 294 516 lei.


