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.MINERII VULCANULUI RAPORTEAZĂ
Doua tăieri ORIZONTURI

îndeplinirea planului trimestrial 
înainte de termen

pc scliiml» NOI

în cursul schimbului III al zilei de ieri 
minorii vulcăneni au extras ultimele tone 
de cărbune in contul primului trimestru 
al anului, Vest rezultat \aloros confirmă 
activitatea constant bună desfășurată de 
colectivul do muncitori, ingineri și tehni
cieni situat in ultimele luni. mereu in 
fruntea întrecerii pentru tot mai mult 
cărbune, in condiții do eficiență economică 
ridicată. Succesul este rodul contribuției 
întregului colectiv, îndeosebi al sectoare
lor de producție caro raportează depășirea, 
pină in prezent, a prc\ ederilor planului 
trimestrial după cum urmează : sectorul 
IV — plus 10 025 tone de cărbune, sectoa
rele I și II — plus 2 700 tone, sectorul 111 
— plus 2 318 tone și sectorul V — plus 844 
tone.

Obținind rezultate superioare in mun
că. brigăzile conduse de Ion Calotă, Florea 
Tetrișor. Mihai Dudescu. Constantin Nico-

lescu. Petru Ailincăi. Vespasian Cătană. 
Gricore Cojocaru. Constantin Popa, Nico
lae Stoian. Constantin Ciobănoiu. Dumi
tru Milea, Gheorghe Iordan și multi alții, 
și-au înscris încă o dată numele in rindul 
cvidențiaților in marca întrecere socia
listă.

Acest nou succes, ilustrare a hărniciei 
și responsabilității ce caracterizează mun
ca de zi cu zi a minorilor vulcăneni, a 
condus la îndeplinirea, încă din primul 
trimestru, a angajamentului anual inițial : 
extragerea peste prevederi a 15 000 tone 
do cărbune, fapt ce a determinat ca mi
nerii acestui colectiv să-și majoreze an
gajamentul în cinstea zilei de 23 August, 
la 21 000 tone de cărbune.

Brigada lui Dumitru Zban- 
țu, de la E. M. Paroșeni 
constituită nu dc multă 
vreme, a fost formată odată 
cu punerea în funcțiune a a- 
batajului 6233/b. 
latele obținute în 
mc, brigada s-a 
formație de lucru 
și omogenă, dornică de afir
mare. Rezultatele confirma. 
La un front dc 54 metri exe
cută între 3 și 4 tăieri pe zi. 
iar uneori chiar două tăieri 
intr-un schimb.

Prin rozul
ui lima vre- 
impus ca o 
disc iplinatâ

Cu cîteva zile în urmă, în 
cadrul sectorului de investiții 
al minei Vulcan, au început 
lucrările de deschidere a ori
zontului 360 care va asigura 
extracția producției de cărbune 
pînâ în anul 1990. Lucrarea a 
fost încredințată brigăzii con
duse de minerul Ion Vicru. 
Brigada este bine cunoscută 
la mina Vulcan, datorită rea
lizărilor obținute, precum și 
prin omogenitatea și discipli
na ce o caracterizează.

Lucrările Plenarei au fost deschi
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Plenara a adoptat, in unanimitate, 
următoarea ordine dc zi :

1. — Proiectul legii remunerării 
după cantitatea și califatca muncii ;

2. — Proiectul legii privind siste
matizarea teritoriului și a localități
lor urbane și rurale ;

3. — Proiectul tezelor Comitetului 
Central pentru cca dc-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei 
jugul fascist și planul de 
pentru înțimpinarca acestei 
sări ;

4. — Informare cu privire 
tivul, compoziția și structura organi
zațiilor interne ale partidului la 31 
decembrie 1973 ;

5. — Informare cu privire la acti-

de sub 
măsuri 
aniver-

la efcc-

probleme organizat o

plenarei participă ca 
secretari ai comitete

6. — Desemnarea delegaților 
Partidului Comunist Român pentru 
Congresul Frontului Unității Socia
liste ;

7. — Uncie
rice.

La lucrările 
invitați primii
lor județene de partid, membrii gu
vernului. conducători ai unor insti
tuții centrale de stat și obștești, ad- 
juncți ai șefilor de secții ale Comite
tului Central, cadre de conducere 
din presă, — care nu sini membri 
ai C.C. al P.C.R.

Plenara C.C. al P.C.R. a Stabilit, 
dat fiind caracterul deosebit de im
portant al problemelor înscrise Ia 
ordinea de zi, ca în cursul zilei dc 
luni să se studieze documentele, ur- 
mînd ca dezbaterile să înceapă in 
dimineața zilei de marți, 26 martie.

ZIUA BRIGADIERULUI
la mina Petrila

® Colectivele întreprin
derilor industriale ale mu
nicipiului Deva au îndepli
nit cu 8 zile înainfo de ter
men sarcinile de plan ne 
primul trimestru. Pe baza 
succeselor de pină acum, 
obținute ca urmare a folo
sirii cu randamente spo
rite a spațiilor productive

Un deziderat al calității muncii de organizare

foaie brigăzile, sectoarele
planul realizat!cu A

pe minâ,

(Agerprcsi

Dorin GHEȚA

de faima

Tonia ȚAȚARCA

urmează 
notări fă-

relotarea 
Eugen Borza, 
programare,

'ca- 
inu-

Ion MUNTEANU, 
tehnician, E. M. Vulcan

in 
an.

în 
ia-

Eugen Borza,

nivelul unității. Nu 
valabilitatea argu- 

prezentate și le con- 
ca fiind reale. ■ Dar 
părăsi „terenul*1 une-

BREVIAR

manifestare
artistică de un real prestigiu

Aspect de la gala laurcaților.

„Cupa veteranilor1* la schi

J
dimineața. MM 

fructiferi 
cxpcrlmen-

PLANTARI de pomi 
FRUCTIFERI

CONCERT DE MU
ZICA UȘOARA

CENTRE Dl PRIMIRI 
PENTRU CURĂȚĂ
TORIE — BOIANGE

RIE

Duminică, 24 martie, șefii 
de brigadă dc la E. M. Petrila 
s-au intîlnit in cadrul „Zilei 
brigadierului'*, la clubul din 
localitate, cu biroul comitetu
lui de partid și conducerea 
tehnico-administrativă a ex
ploatării. Cu acest prilej, to
varășul inginer VALER STAN- 
CIU, directorul E. M. Petrila. 
le-a vorbit brigadierilor des
pre „Organizarea superioară a 
muncii în abataj — problemă 
majoră pentru creșterea pro
ducției și a productivității 
muncii". în același cadru, to
varășul GHEORGHE PAVEL, 
secretarul comitetului de 
partid pe mină, a prezentat 
sarcinile comuniștilor în mo-

bilizarca colectivelor minerești 
la realizarea obiectivelor de 
plan și a angajamentelor a- 
sumate in întrecerea socialis
tă. Pe marginea celor două ex
puneri s-au purtat, apoi, dis
cuții ample, fructuoase.

In cadrul intilnirii. partici- 
panții au vizitat expoziția 
..Cartea socîal-politică" orga
nizată de biblioteca clubului 
și au participat la cîteva în
treceri sportive desfășurate 
intre brigadieri. A urmat apoi 
un frumos program artistic 
prezentat de formațiile de a- 
matori ale căminului cultural 
din Geoagiu și formațiile clu
bului muncitoresc Petrila.

a utilajelor și timpului de 
lucru, se estimează reali
zarea unei producții supli
mentare pină la finele lu
nii în valoare de peste 20 
milioane lei.

Rezultatele obținute in 
da scursă de la începui 
lui. dovedesc că ma. 
exploatărilor miniere oii 
nul nostru carbonifer iș 
trează codenta realizări 
mul imDus pentru inăc 
integrală a planulu . D 
toate aceste rezultate 
bite - materializate la 
platformei Văii Jiului 
plus de producție de peste 6 700 
tone. inregistrote numai in 
două decade ole lunii martie 
- există încă unități ca Poro- 
șenî. Petrila, Lonea. care n-au 
reușit să imprime producției rit
micitatea ctit de necesară per
manentizări1 succeselor.

La mina Lonea. oscilațiile înre
gistrate de la o zi la alta, 
primele luni ele acestui 
sint evidente. Astfel, dacă 
ultima săptămina a lunii
nuarie. realizările au fost oare
cum constante, aducind un 
plus de 48 tone pe exploata
re, lur,a februarie a început cu 
un minus de 870 tone înregis
trez chior din prima zi. Evolu
ția o continuot. pe tot parcursul 
lunii, cu aceleași oscilații, ast-

fel că luna a fost încheiată 
cu greu, la plan.

începutul lunii mortie nu s-o 
deosebit de cel al lunii februa
rie. iar evoluția in zig-zag o 
producției s-a menținut. Pentru 
exemplificare luăm producția 
înregistrată in cîteva zile din 
săptămina trecută. Dacă luni 
(11. 03) s-o înregistrat un mi
nus de 705 tone, marți produc- 
țio extrasă peste plan o depă
șit 700 tone, iar miercuri a scă
zut sub plan cu 1 082 tone. Pri
vind acest grafic, alcătuit nu
mai din virfuri — azi peste plan, 
miine sub plan — ne-om adresat 
unor cadre cu funcții de răspun
dere din cadrul unității.

Din ’ " * ’
ing. 
plan, 
că cele mai scăzute 
produc in zilele de 
numărul obsențelor 
este foarte ridicat (atît la plata 
din februarie cit și la cea din 
martie — numărul absențelor s-o 
triplat fată de zilele preceden
te). O altă cauză ar fi occea 
că. mina avind o capacitote de 
insilozore limitată (1 200 tone), 
stochează cărbunele incepind

tovarășului 
șef birou 
desprindem 
realizări se 
plată, cind 
nemotivate

din zilele de vineri, creind 
bilitateo celorlalte două 
ploatori - Petrila și Dilja 
nu au silozuri) să livreze 
preparație întreaga cantitate 
extrasă. Producția insilozotă se 
livrează simbătă și, țle aici, de
pășirile înregistrate in zilele de 
luni. Un alt interlocutor tova
rășul Andrei Colda, secretarul
comitetului de partid 
ne-a confirmat cele relatate de 
tovarășul ing.
subliniind in același timp că, la 
nivelul sectoarelor, oscilațiile 
zilnice de producție sint foarte 
mici, comparativ cu cele înre
gistrate la ...................
contestăm 
mentelor 
siderăm 
nu putem 
ia din cauze astfel că am adu- 
s-o in discuție.
numărul 
motivate 
de plată, 
tatea se

A
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© In Comitetul O.N.U. pentru decolonizare

Lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare in 
Europa

© încheierea Congresului Partidului Socialist Francez 
@ Vizita secretarului de stat al S.U.A. la Moscova 
• Cu prilejul celei de-a patra aniversări a creării Frontu

lui Unit Național al Cambodgiei
Congresul internațional de sociologie

@ Duel de artilerie siriano-israelian
A Consultări in vederea formării noului guyern belgi

© Constructorii Șantie
rului naval Drobeta-Tur- 
nu Severin au lansat la apă 
cel de-al 3-lea cargou de 
2 150 tdw din seria de 12 
destinate exportului.

De menționat că acțiu
nile întreprinse in ultimul 
timp pentru extinderea ca
pacităților de producție și 
modernizarea celor existen
te au făcut posibilă monta
rea simultană în acest 
șantier a 7 nave— tancuri 
petroliere dc 5 000 tdw, car
gouri de 2 150 tdw, șalan- 
de autopropulsate de 500

Este vorba de 
mare de absențe ne- 

inregistrate in zilele 
in condițiile cind uni- 
oflă sub efectivul pla

E. M. Vulcan. Briga
dierul Nicu Enache 
ortacul Ion Cocsis 
abatajul cameră nr. 5. 
blocul 0. stratul 13.

Cîntecul adîncului

(Continuare in pag. a 2-a)

ziua a doua a iesți- 
de muzică ușoară și 
cu tematică mine- 

„Cintecul adîncului’, 
spectacolelor-con- 

a fost superioră ediil-

Gospodarii Lupeniului traduc
în fapte aspirația la titlul de fruntași

Lupeniul a încheiat o sâp- 
tâmînă rodnică de acțiuni 
patriotice, gospodărești, care 
și-au lăsat amprenta în a- 
proape toate cartierele ora
șului. Spațiile verzi _d:n 
preajma majorității blocuri
lor de locuințe, parcurile și 
străzile orașului au cunoscut 
în săptămina trecută. dar 
mai cu seamă duminică, o 
viguroasă efervescență edi- 
litar-gospodărească. Nume
roase grupuri de cetățeni 
mobilizați de deputați și de 
comitetele de locatari, elevi 
însoțiți de profesorii lor. ti
neri de la școala profesională, 
salariați ai consiliului popu
lar și ai unităților presta
toare de servicii — P.T.T.R.,

E.G.C. etc. —. înarmați cu 
unelte și mai ales animați 
de o mare pasiune s-au unit 
într-o amplă mobilizare in 
acțiuni d<? muncă patriotică 
dedicate ridicării orașului în 
care trăiesc pe trepte urba
nistice tot mai înalte, demne 
de tradițiile sale, 
sa.

In rindurile ce 
redăm doar citeva
cute cu ocazia unui itinerar 
parcurs duminică, 
cu seamă 
le noi ale 
ră pretenția 
bilanț, și cu 
tive adresate 
nu i-am putut cuprinde în 
obiectivul vizitei noastre.

mai
în cartiere- 
orașului. fa

de a face un 
scuzele respec- 
celor pe care

Curățenia și 
obiective

Popas la blocul nr. 6 de pe 
Calea Brăii. Aspect de șantier. 
Locatarii Vasile Pâlăduță. Ion 
Ciorbă. Ion Roșu. Iosif Szil- 
veszter. Tudor Oancea. Teo
dor Mîndreanu și alții sint în 
plin efort. Șanțul în care vor 
fi plantați peste cîteva ore ar
buștii viitorului gard viu prin
de contur. Pină la sosirea pre
ședintelui comitetului de bloc 
— Darie Văcâriuc —, a lui 
Constantin Bondoc. Vasile 
Zang și loan Milășan de pe 
deal cu arbuștii. întregul șanț 
trebuie să fie gata. Apropo de 
arbuști. Gospodarii Lupeniu
lui sint în posesia unei inte
resante experiențe. Ei au iden-

plantările 
prioritare
tificat un arbust pe dealurile 
din jurul orașului foarte bun 
pentru gard viu și au plantat 
deja, obținind rezultate bune, 
sute de metri liniari de astfel 
de gard cu această specie. 
Blocul nr. 6, și vecinul lui nr. 
7. tot de pe Calea Brăii, sînt 
doar două exemple în această 
privință. Aici s-au plantat 
zeci de metri liniari de gard 
viu cu arbuști aduși din 
„sera** din pădure.

Următorul popas, la blocu
rile nr. 9 și 11 de pe Aleea

(Continuare in pag. a 3-a)

valului 
poezie 
rească, 
calitatea 
curs
Hor precedente, mai ales în 
latura muzicală. Am urmărit 
soliști cu foarte frumoase ca
lități vocale, chiar compoziții 
personale din care se deduce 
că • interesul muzical al artiș
tilor amatori e mull mai pro
fund. S-au prezentat în con
curs Ecaterina Neată (Giur
giu) —care revine pentru a 
treia oară la Petroșani ■ — 
Valeria Rădescu (Tg. Jiu) ,M - 
tică Lupu (Giurgiu) — care 
și-a interpretat doua compo
ziții proprii: „Cîntecul a- 
dîncului" și frumoasa „Bala
dă pentru mindra mea" —, L>n 
Coroian (Petrila). Beniamin 
C/vvu (București), Georgia
na Tilu (Sibiu). Vasile lafica 
(Baia Mare), Nicu Bratovea- 
nu (Galati), Vladimir Ursu 
(Deva), Rozalia Pop (Oradea), 
Gina Pălrășcoiu (dacă la edi
țiile precedente solista a 
reprezentat clubul din Lonea, 
acum a cîntal pentru Timișoa
ra). Mihaela Dufu (Bucu
rești). Violeta Corbu (Drobe-

Turnu-Severin) — care, și 
a mai fost la alte edilii 
festivalului de aici — 

Doina Suchici (Tg. Jiu), 
Gheorghe Suciu (Sf. Gheor-

Florin Mitrică (Pelro- 
Mihai Odolean (T i-

Elisabeta Burdi.-

trila), Dan Mucenic (Giur
giu), Florian Mureșean (Ba
ia Mare), 
(Petrila), 
(Giurgiu), 
I Giurgiu), 
(Drobeta Turnu-Severin) 
Mihail ' 
Scriitorul 
președinte 
tru poezie, ne spunea după 
concurs: „Este binevenită ,'- 
deea de a îmbogăți acest 
concurs — care și-a dobîndit 
un binemeritat prestigiu —

Dumitru Nechifor 
Irina Pânde lese u

Teodor Petrescu 
Doina Spineanu 

și 
Vlad (Tîrgovlș’.c). 

I RADU CIOBANU, 
al juriului pen-

și cu creații literare axate pe 
o tematică inspirată din via
ta și munca bravă a minerilor 
Văii Jiului. Este o temă ge
neroasă în ceea ce privește 
posibilitatea expresiei artis
tice dar, totodată, ea cere o 
extremă experiență din par
tea creatorilor. O bună parte 
dintre poeții prezenfi în con
curs — și în primul rînd cei 
încununați cu laurii succesu
lui — au îndeplinit această 
condiție. Sarcina juriului de 
poezie n-a fost de loc ușoară,

finind seama că nici poeziile 
care n-au depășit un simplu 
nivel de versificație sau de 
cronică rimată, n-au fost pu
ține. Faptul se reflectă, de 
altfel, și în imposibilitatea ju
riului de a selecta o poezie 
care să satisfacă exigentele 
cerule de premiul II. 'Ar /. 
bine ca pe viilor să se opere
ze o selecție mai severă

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Elevii Grupului școlar 
minier din Lupeni, în- 
tr-una din acțiunile 
gospodărești de dumini-

ghe). 
șani), 
mișoara) și 1 
lea (Uricani).

In ceea ce privește con
cursul de poezie, inegalități
le valorice au fost cu muil 
moi evidente. Au prezentai 
creații . literare Ion Grigoie 
(Petrila), Nicolae Herjeg 
(Baia Mare), Eugenia latko.- 
sky (Lupeni), Ion Mircea 
(Petroșani), Ion Mir ion (Pe-

© Un moment însemnat in viața cluburilor și asociațiilor 
sportive : odunările de dări de seamă și alegeri

O Cronica meciului de fotbal, divizia C, Știința - Meta
lurgistul Valea Sadului

$ Consemnări de la două partide de fotbal din campio
natul județean

• „Crosul tineretului** - o competiție de largă participa
re in rindul liceenilor din Vulcan

Unitatea de curăță
torie — boiangerie de 
la Livezeni, aparți- 
nînd cooperativei
meșteșugărești „Uni
rea" din Petroșani, a 
înființat recent două 
centre de primire a 
obiectelor (pentru
vopsit și curățit), la

\ ulcan și in cartierul 
Aeroport. Cetățenii 
vor putea preda șl ri
dica obiectele de la a- 
ceste centre, atît di
mineața cit și după 
amiaza (orarul de
funcționare fiind i- 

■ dentic cu al celorlal
te unități ale coopera
tivei).

gela Similea și Corina 
Chiriac. Cunoscutele 
colaboratoare ale Ra- 
diotelcviziunii vor fi 
acompaniate do forma
ția locală „Astral**.

Astăzi, de la ora 
16,30 pe scena Casei de 
cultură din Petroșani, 
vor susține recitaluri 
apreciatele soliste de 
muzică ușoară An-

Pionierii claselor a 
VII-a și a VllI-a, de 
Ia Școala generală 
din Iscroni, Sub condu- , 
cerea comandanților . 
de detașament Elisa- 
beta Bogățan și Maria 
Moldovan, au plantat, .a 
duminică 
180 pomi 
in livada

tală situată lingă că
minul cultural.

In aceeași zi. pio
nierii clasei a iV-a, 
îndrumați de coman- 
danta de detașament' 
Minodora Băncilă și 
de Maria Dumitraș, 
vicepreședintă a Con
siliului popular co
munal au participat 
Ia acțiunile gospodă
rești și de înfrumu
sețare, organizate în 
localitate.

I 
I 
I
I
I 
I 
I
I
l 
I
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Un moment însemnat în viața cluburilor 
și asociațiilor sportive

ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMA
întreaga mișcare sportivă 

Se află în preajma unui însem
nat eveniment organizatoric, 
de deosebită însemnătate pen
tru activitatea viitoare, de 
dezvoltare continuă a educa
ției fizice și sportului — adu
nările de dări de seamă și 
alegeri în asociații și duhuri 
sportive.

Unitățile sportive sînt che
mate. așadar, să analizeze 
multilateral, cu toată exigen
ta. munca desfășurată pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Holărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973. modul cum au 
(ost traduse in viață obiecti
vele prev ăzute in propriile 
planuri de măsuri, elaborate 
in lumina importantului do
cument de partid, să aleagă 
noile consilii de conducere, și 
delegații pentru conferințele 
organelor superioare, să sinte
tizeze experiența pozitivă in 
vederea generalizării ei. să re
liefeze lipsurile și cauzele a- 
cestora. stabilind cu acest 
prilej cele mai corespunzătoa
re măsuri în vederea dezvol
tării continue a educației fi
zice și sportului.

Experiența vieții ne învață 
că succesul oricărei acțiuni 
este determinat. în mod ho- 
târilor, de modul cum este 
pregătită. în acest context, 
consiliile asociațiilor și clu
burilor. organele cu atribuți- 
unj precise pe linie de sport 
trebuie să acorde toată atenția 
redactării din timp a dărilor 
de seamă, a planurilor de mă
suri. a tuturor celorlalte do
cumente care vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării adu
nărilor.

FOTBAL, DIVIZIA C

Știința a obținut 
o importantă victorie 

în deplasare
In autobuzul ce îi transporta 

duminică dimineața spre Va
lea Sadului, in vederea me
ciului cu Metalurgistul din 
localitate, tinerii fotbaliști 
de la Știința își exprimau do
rința de a face totul pentru 
cucerirea celor două puncte 
puse in joc. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit in partida 
anteriorâ. disputată pe te
renul din Aninoasa in cam
pania Progresului Strehaia, 
studenții au dovedit o formă 
bună pe care erau hotâriți 
s-o reediteze și in întâlnirea 
de la Sadu.

E’ :a lor de duminică a 
în.. : .t. insă, toate așteptări
le. Întreaga echipă a prac
ticat un joc excelent, în con
tinuă mișcare, a luptat pen
tru fiecare minge și s-a apă
rat, in momentele dificile, cu 
un devotament exemplar 
Chiar și jucătorii gazdă, care 
alcătuiesc totuși o formpție re
dutabilă, au rămas surprinși 
de dîrzenia cu care studenții

-
fel, la sfirșitul meciului, spec
tatorii localrrici au aplaudat, 
în mod sportiv, victoria și 
jocul bun al oaspeților, iar 
conducerea asociației Meta
lurgistul le-a făcut chiar in
vitația de a disputa și site 
meciuri pe terenul din Valea 
Sadului.

Revenind la jocul de du
minică. putem spune că el a 
avut, in special in final, o 
desfășurare vie. După ce au 
văzut că sînt conduși pe te
renul lor cu scorul de 1-0. 
metalurgiștii s-au năpustit cu 
întregul lor efectiv spre ca
reul studenților. Aici, a avut 
loc. timp de aproape zece mi
nute, un adevărat., asediu. 
Portarul Berindei. ca șj co
legi; lui din față, au trecut 
prin momente extrem de gre
le. Iată doar un exemplu ; în 
minutele 70, 71 și 76 fundașii 
Pandelaș Rado au salvat în 
ultima instanță, de pe linia 
porții, goluri ca și făcute. Ce 
se întâmplase însă pină a-

Energia 
Paroșeni — 
E. G. C. L. 

Hunedoara 3—U
Jocul a început în nota de 

dominare a gazdelor care-i 
imprimă un ritm deosebit de 

Oaspeții, surprinși de 
ac. iureș, cedează in mi
re i 17. cinci Kontos îl des
chide impecabil pe Nistor care 
îi retrimite balonul și— des
chide bCOFttl j 1-0. tJM tr-ee <H-

Șl ALEGERI
Adunările de dări de seamă 

și alegeri in unitățile sportive 
din raza municipiului nostru 
vor avea loc in perioada 1—10 
aprilie.

Pregătirea adunărilor de 
dări de seamă și alegeri se 
face sub conducerea nemijlo
cită a organelor și organiza
țiilor de partid in strinsă le
gătură eu factori ce au atri- 
butiuni in acest domeniu. De 
altfel, analiza modului cum 
s-a desfășurat și cum a func
ționat colaborarea cu acești 
factori, constituie și un punct 
al dezbaterilor in adunări.

O mare atenție trebuie acor
dată alegerii noilor consilii 
ale asociațiilor și cluburilor 
sportive. Se recomandă ca in 
această muncă obștească să 
fie aleși oameni cu o bogată 
experiență, care au dat dova
dă de pasiune pentru activita
tea sportivă.

Ținindu-se seama de obiec
tivele mari care stau in fața 
activității sportive de masă, 
s-a hotârit ca in .cnsiliile a- 
sociațiilor sportive să existe 
responsabilități precise cu 
probleme cum ar fi : ..Cupa 
și crosul tineretului", comple
xul polisportiv „Sport și să
nătate" și gimnastica la locul 
de muncă — socotindu-se a- 
ceste acțiuni ca pfrghii princi
pale și direcții definitorii ale 
muncii de viitor pentru atra
gerea unui număr cît mai mare 
de cetățeni, a întregului tine
ret în practicarea sistematică 

tunci ? Studenții, acționind cu 
dezinvoltură in atac, au creat 
faze de toată frumusețea Ja 
poarta gazdelor. Chiar in mi
nutul 7, !a o combinație Da
vid — Kraft — Orban, ulti
mul a șutat din apropiere 
in pla^a porții lui Marcoci :

Rotea a 
■ xpediat mingea in bară iar 
in minutele următoare. Nă- 
dășan, David. Kraft și Orban 
au creat panică, prin șuturi
le lor puternice, la poarta me- 
talurgiștilor. De subliniat că 
in primele 45 de minute, fot
baliștii de la Sadu au șutat 
d<»ar de două ori. periculos, la 
poartă. Aceasta și ca urmare 
a marcajului strict și a inter
vențiilor prompte din partea 
apărării echipei Știința.

Cel de-al doilea gol al oas
peților a fost înscris, in mi
nutul 88 : David, care a făcut 
unul dintre cele mai bune jo
curi ale carierei sale, a primit 
o pasă excelentă de la Kraft 
s-a dus... glonț spre poartă, 
expediind balonul în plasă, 
pt lingă portarul Marcoci, 
care ii ieșise in întâmpinare. 
Așadar, rezultatul final 2-0 
in favoarea. Științei, o victorie 
la obținerea căreia și-a adus 
contribuția fiecare component 
al echipei.

.Avem convingerea că ele
vii prof. Gh. Irintâe, printr-o 
pregătire tot mai intensă, vor 
putea realiza in etapele urmă
toare. jocuri la fel de specta- 

în a 
timp) care să ..urce" echipa 
Știința în partea superioară 
a clasamentului.

Iată și formația Științei fo
losită in meciul de la Sadu • 
BERINDEI — RADO. BOR
CAN. RISC. PANDELAȘ, 
SANDU — NAdAȘAN, 
KRAFT — DAVID, ORBAN. 
ROTEA.

Arbitrajul lui loan Cochln- 
țu din Turnu Măgurele, a fost 
cu unele decizii greșite, care 
n-au influențat insă rezul
tatul.

G. MATEESCU 

cît 6 minute și o combinație 
in care Niță — de altfel la 
toate cele trei goluri fiind 
„vioara intîi". pune în poziție 
hună pe Nistor și în minutul 
23 este 2-0. După 14 minut ', 
la o dominare categorică a 
gazdelor, o combinație între 
N«ță și Nistor, se soldează cu 
golulu i Iui... Puica.

După pauză, oaspeții joacă 
relaxai, nemaiavind nici o 
>ansă de pierdut și numai ra
tările proprii au făcut ca ta
bela de marcaj să nu se 
schimbe.

Cu toată dominarea hune- 
dorenilor un contraatac al 
gazdelor nu poate fi oprit de- 
cit printr-un fault — deci lo
vitură de la 14 metri, pe eare 

șl regulată a exercițiilor fi
zice și sportului.

Există certitudinea deplină 
că sub conducerea organelor 
de partid, adunările și confe
rințele de dări de seamă și 
alegeri din cadrul mișcării 
noastre sportive vor constitui 
o amplă trecere in revistă a 
muncii desfășurate in anul 
care a trecut de la apariția 
Hotăririi C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, 
și. totodată, vor jalona căile 
ce trebuie urmate in dezvol
tarea și progresul continuu al 
acestei acth ități de interes 
național.

Aurel SLABII.
priin-vicepreședinte 

al Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport

Prezența masivă a liceenilor din Vulcan
Simbâtă au avut loc. la 

Vulcan, fazele pe școli ale 
..Crosului tineretului". In ca
drul fazei pe liceu, desfășu
rată pe Bulevardul Victoriei, 
au fost prezenți peste 600 de 
tineri și tinere eleve. Datori
tă interesului și pasiunii cu 
care s-au întrecut tinerii 
sportivi, întrecerea de sim- 
bătă a reușit să atragă un 
număr mare de spectatori 
care i-au aplaudat ia scenă 
deschisă pe câștigători. Dar. 
iată primii clasați la catego
riile de virstă respective i

Minerul 
Lupeni 
si Jiul 9

Petroșani 
la 

egalitate...
Sala* 1 2 clubului sindicatelor 

din Lupeni a găzduit, dumi
nică dimineața, o întâlnire 
amicală de șah dintre echi-

Newcombe, care l-a între
cut în finală cu 6—3, 7—6 
pe americanul Arthur Ashe.

> Turneul internațional 
feminin de tenis de la Ak
ron (Ohio) a luat sfirșit cu 
succesul scontat al campi
oanei americane Billie Jean 
King. învingătoare cu 6—3, 
7—5 în finala susținută în 
compania compatrioatei sale 
Nancy Gunter-Richey.

@ Cu prilejul unui con
curs de natație desfășurat 
la Magdeburg, cunoscuta 
înotătoare Ulrike Tauber 
(R. D. Germană) a stabilit 
un nou record european în 
proba de 200 ni spate cu 
performanța de 2’21”13/100. 
Vechiul record era de 
2’21”66/100 și aparținea 
sportivei maghiare Andrea 
Gyarinati.

® La Paris a început un 
concurs internațional de 
pentatlon modern, la star
tul căruia sînt prezenți 
sportivi din Ungaria, R. F. 
Germania, Italia. România, 
Spania, «Anglia, Franța și 
alte țări.

Prima probă a competiției
— scrima — a revenit vest- 
germanului Bergmann cu
1 000 de puncte. Sportivii 
români Constantin Călina șî 
Dumitru Spîrlea s-au clasat 
pe locurile 8—9 cu cîte 876 
puncte.

Pe echipe, proba de scri
mă a fost cîștigată de selec
ționata secundă a Franței
— 2 752 puncte, urmată de 
formațiile Ungariei — 2 721 
puncte. R. F. Germania (A)
— 2 690 puncte. României
— 2 597 puncte, Franței (A)
— 2 566 puncte, Italiei —
2 442 puncte etc. •

0 După disputarea a trei 
etape, in campionatul mon
dial de hochei pe gheață 
(grupa B) de la Liubliana 
conduce echipa S.U.A. cu 6 
puncte (golaveraj 18—8), ur
mată de formațiile R. F. 
Germania — 6 puncte 
(17—”), Olandei — 4 puncte, 
României — 3 puncte 
(18—11), Iugoslaviei — 3 
puncte (13—11), Japoniei — 
2 puncte, Norvegiei și Aus
triei — ambele 0 puncte.

Meciul dintre reprezenta
tivele României și Iugosla
viei, desfășurat duminică 
seara, tirziu, s-a încheiat la 
egalitate: 3—3 (1—0, 1—1, 
1—2). Golurile formației ro
mâne au fost înscrise de 
Gheorghiu (min. 16), Varga 
(min. 10) și Pană (min. 52), 
iar punctele echipei iugo
slave au fost marcate 
Gorazd Iliti (min. 13 și 
și Rudi Iliti (min. 38).

• Partida centrală din 
runda a 7-a a turneului in
ternațional de șah de la 
Olot (Spania), disputată în
tre maestrul internațional 
român Theodor Ghițescu 
(cu piesele negre) și marele 
maestru iugoslav Pedrag 
OstoicI, s-a încheiat remiză 
la mutarea a 21-a.

în clasament conduc Os- 
toici (Iugoslavia1) și Quinte
ros (Argentina) cu cite 5 
puncte, urmați de Ghițescu 
(România), Bellon (Spania) 
și Lombardy (S.U.A.), 4,5
puncte, Adorjan (Ungaria) 
— T puncte și o partidă în
treruptă etc.

ȘAH
pa locală, Minerul, și divi
zionara B. Jiul Petroșani.

Partida s-a încheiat cu un 
rezultat egal: 3.5—3,5.

Returul va avea loc, sîm- 
bâta viitoare, la Petroșani, 
la Casa de cultură.

Considerăm necesar să 
reamintim șahiștilor de la 
Jiul că. pentru o bună re
prezentare in turneul ofici
al de la Cluj (luna viitoare) 
au neapărată nevoie și de 
cîteva meciuri mai... grele, 
în prealabil 1

o execută defectuos portarul 
Kedveș, astfel că această în-

In campionatul 
județean de fotbal 

tîlnire ia sfirșit cu scorul de
3-0.

S-au evidențiat de la gazde 
Kedveș. Ija<\ Balint și Puici.

La juniori — oaspeții au 
cîștigat cu 3-2.

Marius 6IORTEA, 
corespondent

fete, 11-12 ani: MAGDALI
NA CIMPEANU ; 12-14 :
ani : LUMINIȚA MART \ :

„Crosul 
tineretului"

14-15 ani: MARIA IORDA- 
(III.: 15-16 ani: RODII A 
MIHUȚ; 17-19 ani : SIMI
NA ASANDEI; băieți — 
11-12 ani: CONSTANTIN 
MITELEA ; 12-14 ani : RO

„CLIPA VETERANILOR^ 
a revenit foștilor schiori 

din Petroșani
Cea de a treia ediție a „Cu

pei veteranilor" s-a desfășurat, 
in data de 24 marție 1974, pe 
piftiile înzăpezite din apropi
erea cabanei Buta din masi
vul Retezat.

îmbucurător este faptul că 
o serie de foști sportivi ca 
Petru Baleia, actualmente 
stabilit în Deva, Victor Mihuț, 
Andrei Anger, Ioan Morar din 
Petroșani, Adalbert Kato, Iosif 
Tellniann din Lupeni nu au 
lipsit de la nici una din cele 
trei ediții ale „Cupei vetera
nilor". Mai trebuie să eviden
țiem prezența, la cea de a 
treia ediție, a veteranului 
Gheorghe Crișan, care în ciu
da celor aproape 80 de ani. a 
ținut să se numere printre pri
mii concurenți de la cabana 
Buta.

Conform regulamentului, 
concursul s-a desfășurat pe 
categorii de vîrstă, limita mi
nimă fiind 35 de ani.

Iată ciștigătorii celei de-a 
IlI-a ediții a „Cupei vetera
nilor" : 35—40 ani : 1. loan
Morar ; 2. Nicolae Marian,
ambii din Petroșani : 3. Adri
an Napău, Lupeni : 40—45 de 
ani : 1. Adalbert Kato — Lu

Minerul 
Vulcan — 

Parîngul Lonea 
1-2

Minerul Vulcan, jucînd pe 
teren propriu, a fost obligată 
să părăsească terenul învinsă 
de o echipă mai bună, care a 
știut de la începutul partidei 
ce vrea .și, într-adevăr, a des
fășurat un joc frumos, cu pase 
laterale și cu șuturi puternice 
pe poartă din care au reușit 
să fructifice două. Inimoșii 
spectatori erau obișnulți ca 

Miin», Io Petroșani, Jiul va 

intilnl pe F. C. Petrolul. In 

așteptarea... victoriei, vâ ofe

rim o imagine din ultimul meci 

al Jiului cu U.T.A. (ce dumini

că va fi reeditat la Petroșani). 

In prim-plan, Stocker.

BERT DOLINGHER ; 14-15 
ani : IOSIF DONDOȘ : 15- 
16 ani : DUMITRU BADEA ; 
17-19 ani: GHEORGHE IO
SIF ;

De amintit contribuția în
semnată adusă de profesorii 
TEODORA GURTAVENCO, 
EUGEN NIC OARA și DO- 
REL NEAMȚU la desfășu
rarea în condiții optime a 
acestei acțiuni sportive.

ȘTEFAN NEMECEK, 
elev, anul III, Liceul Vulcan

peni ; 2. Paul Kovacs, Vul
can : 45—50 ani : 1. Victor
Mihuț : Andrei Anger — am
bii din Petroșani ; 3. Edu
ard Pclrovici, Lupeni : 50—55 
ani : 1. Iosif Tellniann. Lu
peni ; 2. Francisc 1 Edelin, Pe
troșani ; 55—60 ani : Vasile 
Pop — Petroșani : categoria 
peste 60 ani, Gheorghe Crișan, 
Petroșani.

După ce schiorii din Lupeni 
au cucerit primele doua ediții 
ale acestei competiții, de data 
aceasta trofeul pus în joc a 
revenit schiorilor din Petro
șani care au acumulat zece 
puncte. Pe locurile II și III 
s-au clasat sportivii din Lu
peni și respectiv, din orașul 
Vulcan. Organizatorii au mai 
acordat o cupă veteranului 
Gheorghe Crișan, ca fiind cel 
mai în vîrstă concurent, iar 
primilor trei clasați le-au fost 
acordate diplome.

Pentru reușita concursului 
merită sâ evidențiem aportul 
cabanierul Aron Peter, care 
s-a străduit să asigure toate 
condițiile necesare participan- 
ților, ca și al medicului com
petiției, dr. Ion Samoilă.

S. BALOI

echipa lor favorită să cîștige 
printr-o luptă cu adevărat 
sportivă, dar de această dată, 
deși von iți într-un număr 
destul de rnare. au trebuit să 
plece acasă nemulțumiți...

Merită să fie remarcată to
tuși obiectivitatea publicului 
spectator care a apreciat jo
cul bun al oaspeților și arbi
trajul corect.

Au marcat : Buluin (min. 
18) și Baki (min. 53) pentru 
Parîngul. respectiv Maioș 
(min. 32) pentru Minerul Vul
can.

La juniori 1 0 pentru 
gazde.

Tudor MUCUȚA, 
corespondent

TELEX
Dezvoltarea industriei

chimice prahovene
• Competiția Internațio

nală de sabie pe erhlpc, 
desfășurată la Varșoxla. s-a 
încheiat cu victoria selecțio
natei U.R.S.S., care a totali
zat 6 victorii. Pe locurile 
următoare s-au clasat for
mațiile 1 ngarlel •> ''' 
ril, Poloniei I — 4 victorii, 
Poloniei II — 3 victorii,
Bulgariei — 2 victorii, R. F. 
Germania — 1 victorie și I- 
talici — t) victorii.

multc

feml- 
? Sto

• La Sofia s-a desfășu
rat un concurs internațio
nal de patinaj artistic, la 
care au participat sportivi 
și sportive din mai 
țâri, printre care și Româ
nia.

Proba individuală 
nină a fost ciștigatâ di 
phi Knoll (R. D. Germană)

174.30 puncte, urmată de 
Galina Tairova (U.R.S.S.) — 
163,19 puncte. Ludmila Pla- 
jarova' (Bulgaria) 146,34 
puncte și Cornelia Picu 
(România) — 144,79 puncte.

Proba masculină a revenit 
sportivului sovietic Ghiorghi 
Starkov — 174,85 puncte,
secundat do Michael Glau- 
bitz (R. D. Germană) — 
174,68 puncte. Concurentul 
român Mircea Ion s-a situat 
pe locul cinci, cu 155,08 
puncte.

® In cadrul concursului 
internațional de atletism de 
la Irvine (California), ame
ricanul Jerry Proctor a re
alizat cea mai bună perfor
manță mondială a sezonu
lui, in aer liber, in proba 
de săritură in lungime, cu 
rezultatul de 8,27 ni.

gț După două zile de în
treceri, în meciul de tenis 
dintre echipele Elveției și 
Austriei, care se desfășoară 
la Ziirich în cadrul zonei e- 
uropene a „Cupei Davis*, 
scorul este favorabil cu 2—1 
sportivilor austrieci.

• Turneul internațional 
de tenis la Tucson (Arizona) 
s-a încheiat cu victoria ju
cătorului australian John

TELEX

de
45)

|
ELE

Jndustria chimică, ramură 
car«- deține o pondere impor
tantă in economi i județului 
Prahova, ișl crccazJ» noi ca
pacități. Astfel pe platforma 
petrochimică de la Brazi 
intrat m funcțiune cea d< 
doua linie d< fabricație 
dimetiltcreftalatului. 
țâ activă larg 
industria de fir 
mice. Instalația 
iectată la o capa 
50 000 tone pe an.

Combinatul i
Valea

a 
■a 
a 

tubstan- 
iitilizatâ in 
și fibre chi- 
a fost pru- 
acitate de 

La jindul 
său, Combinatul chimic de 
la Valea Călugărească își 
întregește profilul cu noi li
nii destinate fabricării acizi 
lor și a supcrfosfaților, iar 
in perimetrul Combinatului 
petrochimic de la Teleajcn 
se construit s<_- 12 noi capaci
tăți do producție.

Programul de dezvoltare a 
industriei chimice prahovene

Transportul mergea in 
plin. Deodată, mecanicul 
separației, comunistul Sigis
mund Ujvarosy, observă o 
avarie la concasorul de mix
te. Functionarea agrcgalu-

Producția
sna

continuat

normal

a

Iul nu mai era posibilă. To
todată era necesară oprirea 
benzii metalice transpor
toare de mixte. Primirea mo- 
ducliei de cărbune era in 
joc. Măsurile ce trebuiau 
luate aveau deci un caracter 
deosebit de urgent. In acest 
moment șeful de schimb, co
munistul Petru Matei,
hotârit depozitarea pentru 
un timp scurt a blocurilor 
de mixte alături de banda 
de claubaj. Mecanicul Sigis
mund Ujvarosy împreună 
cu lăcătușii Constantin Lob
dă și Alexandru Schuitz 
au trecut imediat la înlătu
rarea avariei prin înlocuirea 
celor trei curele trapezoi- 
dale de la concasorul de 
mixte care erau uzate. După 
o muncă încordată avaria a 
fost 'remediată, iar prelua
rea producției de lă mineri 
s-a desfășurat normal fără 
să fi fost oprită nici măcar 
un minut.

D EMILIAN 
subredacția Petrila

Angajamentele
prind viață

Participînd la întrecerea so
cialistă ce se desfășoară intre 
colectivele de muncă din Va
lea Jiului, colectivul prepara- 
ției cărbunelui . din Petrila 
obține rezultate remarcabile 
în producție.

De la începutul anului și 
pînă în prezent, datorită fo
losirii instalațiilor și utilajelor 
la un randament sporit, pro
ducția de cărbune brut recep
ționat de la minele Petrila, 
Lonea. Dîlja și Livezeni este 
cu 6 000 tone mai marc decît 
prevederile planului. Produc
ția netă la cărbune spălat a 
fost depășită cu 5 000 de tone, 

i iar producția de cărbune bri
chete (ovoide) este mai mare 
cu peste 2 000 de tone. Toate 
aceste sporuri de producție au 
fost realizate în condițiile 
respectării prevederilor cali
tative cerute do STAS-urile in 
vigoare.

Un aport deosebit la obți
nerea acestor succese l-au a- 
dus schimburile de muncitori 
conduse de maiștrii Petru 
Vințan. Eugen Preda, Ștefan 
lobb. Zoltan Szentgyorgyvari, 
Șerban Pîrvu. sub îndrumarea 
permanentă a inginerilor Vic
tor Chiaburu și Gheorghe 
Biro.

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb, preparația 

cărbunelui Petrila

înnoiri in comerțul
cu autoservire

săplămînii trecuteSfîrșitul
a coincis pentru locuitorii din 
Lonea cu prima revelație 
mere iată

Sîmbălă,

60-
din această primăva

ră. Sîmbălă, 23 martie, la 
orele dimineții a fost inaugu
rată unitatea nr. 16 a l.C.I.S. 
Mărfuri industriale, „Conlec- 
fii și lesălurî". Modernizată de 
curînd,unitatea dispune de o
încăpere spațioasă și luminoasă 

pentru prezentarea deschisă 
a măriurilor, în sistem autoser
vire, de o cameră de probă și 
o magazie corespunzătoare 
pentru depozitarea și manipu
larea articolelor textile și de 
confecții, conform cerințelor 
practicării unui corner/ modern 
șl civilizai. Confecțiile pentr . 
femei și bărbați, pentru adu'li 
și copii sini expuse intr-o ga
mă largă de sortimente și di
mensiuni. l.u crearea ambian
tei comerciale elevate aq aon-

ca
ta
in

actualului cinc.rul. 
pildă. în cadrul Ra-

prevede și alte obiective 
ir urmează sâ sp alinieze 
startul producției încă 
perioada 
Așa. do .
finăriei de la Ploiești Ișl vor 
începe activitatea o nouă in
stalații.' pentru hidrogenau a 
uleiurilor minerale și o alta 
de cocsari. iar întreprinde
rea ..Victoria" de. la Florcșli 
își creează noi secții care vor 
asigura. în plus. anual, 
1 2OO 0011 anvelope pentru ‘.o 1- 
te.................................   . .
Prin 
de 
privind 
lațiilor 
rea lor rațională, 
producției 
ce a 
rește .. .
cincinal cu 80 la sută.

(Agcrpres).

tipurile de autovehicule, 
realizarea programului 

investiții și a măsurilor 
modernizarea insta- 
existente și utiliza- 

volumul 
i industriei chimi- 

județului Prahova spo- 
in perioada actualului

Toate
brigăzile, 

sectoarele -

(Urmare din pag. 1)

nificat cu 150 de oameni. Apre
ciem că se impune o interven
ție mai activă a organizației de 
partid, a organizațiilor de sin
dicat și ale U.T.C. in acțiunea 
de întărire a disciplinei muncii, 
de îmbunătățire a coeficientu
lui de prezență.

In continuare remarcăm 56, 
dacă la nivelul sectoarelor pro
ducția realizată (ne referim la 
luna martie, îndeosebi) nu în
registrează variații prea mari de 
la o zi la cita, in ceea ce pri
vește realizările grupelor din ca
drul aceluiași sector, apar dis
cordanțe foarte mari. Spre e- 
xemplu, la sectorul III, de la 
plus 500 tone (brigada Ion Co- 
jocaru) la un minus de peste 
500 tone (brigada Ion Baciu). 
Și acesta nu este un caz izolat. 
Situații asemănătoare intilnim 
și la alte sectoare ale minei. Dife
rențe apar și intre realizările 
sectoarelor. In vreme ce sec
torul V o inregistrot o depășire 

•de peste 1 500 tone (tot la luna 
martie facem referirea), sectoru’ 
II a rămas sub plan cu mai bine 
de 2 100 tone.

Dacă, in ceea ce privește li
vrarea producției către prepa- 
rație, organul de conducere co
lectivă poate interveni 
mai mică măsură (dar 
poate interveni !), in legătură 
cu cerința întăririi disciplinei, a 
prezenței, a repartizării pro
porționale a sarcinilor de plan 
pe sectoare, și in cadrul sec
toarelor, pe formații de lucru, 
comitetul 
ganizația 
drumarea
pe mină trebuie să ia măsuri ca
tegorice, măsuri care să asi
gure mult moi multă ritmicita
te in desfășurarea 
de producție.

In cele cîteva zile 
mai rămas pină la 
trimestrului, toate 
trebuie concentrate pentru rea
lizarea planului și pentru crea
rea condițiilor necesare unui 
ritm viu, dinamic, fără oscilații, 
în vederea îndeplinirii integrale 
a tuturor indicatorilor tehnico- 
economici.

intr-o 
totuși

oamenilor muncii, or- 
de sindicat sub n- 
comitetului de partid

procesulu

care au 
încheierea 

eforturile

Pe șantierul
celei mai tinere

unități siderurgice
Pe șantierul celei mai tine

re unități siderurgice a țării 
— întreprinderea metalurgică 
de la Tirgoviște —. unde fie
care zi cîștigată prin scurta
rea duratei lucrărilor de con- 
sțrucții-montaj echivalează cu 
o producție globală de peste 
o jumătate milion lei. noi 0- 
biective sînt pe punctul să se 
alinieze la startul producției 
înainte de termen. Astfel, a 
fost terminat montajul celui 
de-al doilea cuptor electric de 
50 tone, precum și lucrările 
aferente, creîndu-se posibili
tatea ca prima §arjă de oțel sâ 
fie elaborată cti aproape trei 
luni înainte de termenul pla
nificat.

tribuit, in mod notabil, elemen
tele ornamentale create de 
decoratorii Eduard Fritscn. 
Maria Elekeș, dar și mobilie
rul nou, functional, și, de ie 
să nu subliniem, și uniforme
le personalului de deserv'u, 
concepute și realizate cu mult 
gust. Atitudinea proiesională 
a colectivului condus de ges
tionara Maria Vasile este, de 
asemenea, la nivelul acestei 
ambiante, fapt materializat In 
cele zece mii lei vînzârl înre
gistrate in prima ord scursă 
de la deschiderea unității.

Cu această nouă apariție pe 
artera comercială a localită
ții, lonenii Își văd realizată o 
veche dprinlă. aceea de l nu 
mai fi nevoifi să se deolase/e 
pentru procurarea produselor 
de acest gen, it', alte localități 
ale municipiului. \

T. J.
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Din activitatea organizațiilor de partid
Preocupări partid, a b eilor statului nos

tru se înscrie ca un obiectiv 
prioritar in agenda de lu- 

a comitetului comunal 
partid Bănița.

Tinerii în sprijinulprețului de cost

tor 
tivpentru reducerea

spodaritc

hotărîrilor
Vasile COCII I C I. 
activist de partid

,i înfăptuirea
hotărîrilor elaborate de

irmături 
extrage, 
•-patrio- 

ărbune și 
r colecta 200 tone fier

nu se respectă 
nanciarâ. Pentru 
situației, adunarea a stabilit

ale do
ulmi
de propaga 
nu numai

tid precum și 
r acțiuni poii- 

idâ prileju- 
cunoașterea 
mobilizează.

7 100 kg lină. 372 hl lapte do 
vacă.

desfășoară o în același timp, cc■tâțenii la
e pentru rea înfăptuirea prevederilor lor.
li* dc plan Dv cx emp 1 u, hot â irirea C C.
au obținut al P.C.R . a Consiliului Su-

ție tinerii de prem al Dczvoltăr ii Econo-
II. Ill și XI mice și Socialo a României

de tineret si a Consiliului de Miniștri
c la sectorul adoptată in 13 iniiie 1973. a
ca în cinstea fost dezbătută cu boți comu-
-a aniversări niștii și cetățenii din comu-
ivi și al celui nâ. Acționînd în spiritul a-
Congres al cest ci hotărîri corn itetul co-
îndvplinoas- munal de partid $ i com it e-

nic sarcinile tul executiv al c■onsiliului
popular comunal au reușit

ști dc la să mobilizeze un mart? nu-
u angajat ca măr de cetățeni crescători
două oveni- de animale la reali?’.area pla-
ueze 20 000 nuliii de contractor i. Astfel
patriotică la au fost contractate încă dc
a galeriilor, la începutul anului 24 bovi-
oeurîlor dc ne adulte, 216 tincr■ct bovin.
a a 200 dc 114 porc:. 25 ovine. 162 miei.

Acționînd în spiritul

Comitetul comunal do 
partid Banița și-a întocmit 
un plan de măsuri pentru 
dezvoltarea zootehniei în 
spiritul chemării Conferinței 
pe țară a cadrelor de condu
cere din agricultură la înfăp
tuirea căreia sint antrenați 
comuniștii, organizațiile de 
tineret și deputății.

J
ECATERINA NEAȚA 

Premiul II

Gospodarii Lupeniului traduc în fapte 
aspirația la titlul de fruntași

(Urmare din pag. 1)

1 diacului. Mașina cu materi
al săditor. îndeosebi lilieci, 
abia plecase. Nicolae Bălan. 
Ion Timofte. Ion Crișan. Ala- 
dar Adam. Hocopoulos Lazâr. 
Ioan Preda, Ion Pădureanu și 
alți locatari de la nr. 9 (pre
ședinte de bloc Petru Ceaușii) 
n-au avut de lucru cu planta
tul puieților de liliac primiți 
de citeva minute. Ca de altfel, 
și Ion Negrea. Vasile Aramă. 
Dumitru Simota. Sigismud 
Andras de la blocul nr. 11 
(președinte Iiie Parașca).

La blocul nr. 7. aceeași a- 
lee, tovarășul Constantin Ma
nea, întrerupînd pentru cîteva 
minute lucrul, ne asigură că 
de fiecare dată locatarii din 
bloc răspund la acțiunile de 
curățenie și înfrumusețare. 
Aspectul spațiului din jurul 
blocului este edificator în a- 
coastă privință : prin contri- 

cetățenilor, aici a fost 
amenajat un mic parc cu bănci 
de mesteacăn, au fost plantați 
20 de lilieci și numeroși alți 
arbuști ornamentali, s-au lăr
git aleile betonate, a fost con
fecționat un balansoar pentru

copii, s-a construit un gard 
din țeavă și sirmă pentru 
protejarea zonei verzi, și ea 
proaspăt greblată și curățată, 
ca și un uscător de rufe. A- 
menajările sint însă in toi. 
Ne-o confirmă și Albert Ta
mas. în acel moment abia sosit 
cu cinci măcieșî tineri care au 
și fost plantați imediat.

Ștefan Moldovan, președin
tele comitetului de locatari al 
blocului nr. 1. surprins în 
preajma unui grup care toc
mai săpa rondul de flori din 
fața blocului, ne declară că 
s-au plantat deja circa 40 ml 
gard viu și 21 puieți de liliac. 
Locatarii blocurilor nr. 3 și 
nr. 5 de pe aceeași alee, nu 
mai aveau „probleme** cu cu
rățenia și plantările. însuși 
Ștefan Moldovan recunoaște 
câ ci sint mai... avansați.

La punctul denumit „sub 
înalta tensiune", terenul ofe
rea imaginea unui însuflețit 
șantier. 50 de elevi de . la 
grupul școlar profesional au 
săpat aici 40 de gropi, 20 de 
metri liniari de șanț pentru 
gard viu. au nivelat teren, au 
săpat și insămințat cu iarbă 
o cărare ..greșită". Pedagogul 
Vasile Tănăsoiu, care îi înso

țea. ne-a precizat că ceilalți 
elevi au lucrat la amenajarea 
incintei școlii. Peste stradă, 
la G 1-2. mobilizare generală. 
Președintele comitetului de 
locatari Iosif Tanți ne destăi- 
nuie planurile gospodărești. 
La limita de către stradă a 
spațiului verde din jurul blo
cului se va face un gard din 
țeavă și plasă de sirmă. In 
spatele acestuia se va planta 
gard viu. Asta peste cîteva 
zile. Deocamdată se săpau 
rondurile de flori și cărările ; 
30 de trandafiri sint deja 
plantați/e gata și uscătorul de 
rufe. Notăm, din carnetul cu 
evidența oamenilor și a lu
crărilor. pe M. Filip. I. Fîntî- 
nă, Gh. David. FI. Dascal, Ma
riana Tril, Paraschiva Popes
cu. Valorica Hâlăștun. Sînt 
cei mai harnici gospodari ai 
blocului.

...In fața blocului A3 de pe 
strada Parîngului surprindem 
tocmai momentul încetării lu
crului. Solicităm președintelui 
de bloc. Ion' Vraja, să ne 
spună ce lucrări s-au făcut și 
de către cine. Notăm. Cei de 
la scara I : curățenie generală, 
bănci reparate și spălate,

sa £Bl 3R i

Bl

Calde și reci pe
In mijlocul 
cetățenilor

A intrat in cotidian. în fi
rescul zilelor noastre. s.;-i 
intiinim pe vuicănc-ni. in 
mult-puținul timp liber pe ca
re il au. muncind pentru în
frumusețarea orașului lor A- 
șa i-am întilnit și duminică, 
24 martie.

Pe șantierul viitorului bu
levard. dis dc diminc-ațâ, Cor
nel Macavei dirija ac* ivi im ca 
escavatorului ce se afla aici, 
a celor două buldozer»- ~i 16 
basculante care transportau 
sol vegeta.! spre 70 dv blocuri 
din carliCTUl Cort? ști. Simo- 
nis Oscar. afla mir-u i 
cuție aprinsă cn ;h ■ ulnlu 
de bloc și respunv. uilii J>- 
scări. Iac planuri, rezolvă 
tuațij dificile (.dc unde luăm 
porni. arbuști, sâirunță de 
iarbă*1 etc). Pe tehnicianul 
Geto Ghergheli l-am găsit

rapartizînd cetățenii la anu
mite lucrări, arătîndu-le ce 
trebuie s.j facă.

Și peste tot. prezent pe fie
care ..micrqșaniicr", primarul 
orașului, tovarășul Petru Bar
bu. Nu era ușor de întilnit.

Cind îl zăream la escava 
tor și buldozer, cind era in 
mijlocul elevilor liceuluL 
schimbind cîteva vorbe cu ă- 
ceș'.ia, cu cadrele didactice. 
Acum era pe bulevard, dînd 
sfaturi unor cetățeni, și cind 
să-l ajung m deja plecase 
spre grupul B-urilor. blocuri 
ce domină cu silueta lor. mo
dernele construcții ale ora
șului.

Cum le place, 
unora, 

curățenia...
„Noi arn vorbit cu bărbații 

să se ducă după arbuști și să

„CÎNTECUL ADÎNCULUT
— manifestare

artistică de un real prestigiu

BENIAMIN

CHIVU

Premiul I

(Urmare din pag. 1)

poeziilor prezentate in con
curs : s-ar contribui,in acest 
lei, la consolidarea presligiu- 
lui acestei, lăudabile și fru
moase manifestări culturale, 
cil și la ridicarea calității 
spectacolelor".

In cele două zile am urmă-

GHEORGHE ȘTIR 
Premiul III

rit al it talentul evident al 
tinerilor soliști cit și sensibi
litatea publicului, cald, recep
tiv șl entuziast, care a Inso
lit și aplaudai concursurile 
cu multe momente de v er fia
bil spectacol de . muzică si 
poezie. Valoarea lest is aiu
lui din acest an a lost net su
perioara fală de edițiile pre
cedente — soliști mal com- 
pleli, cu posibilități muzicale 
ce-i apropie, pe multi din're 
el, de profesioniști, Corn- 
pp/il/>rul GEORGE GRI- 
GORIU, care a fost și la de- 
butlil „Chdeculul adinculu,'* 
din urmă cu doi ani, ne de
clara : „La a III-a ediție con
stat o Idee deosebit de in
teresantă .și plină de semni
ficat ie : poezia se împleteș
te cu muzica. Poezie despre 
mineri. despre dragostea 
ce-o purtăm acestor bravi oa
meni ai adincurilor pammt i- 
lui pentru care astăzi cu lojii 
cinlăm și cărora le dedicăm 
aceste două zile de festival. 
Felicit șl salul din toată mi
ma pe organizatorii și sus
ținătorii acestei acțiuni ca
re, dc la edifie ia ediție, de 
vine tot mai interesantă, 
transformindu-se intr-o ade
vărată sărbătoare a muzicii 
și poeziei, a mișcării artistice 
de masă din Iară. Pe viilor

aș propune sd se ceară spri
jinul Uniunii Compozitorilor 
care are posibilitatea sd spri
jine festivalul „Cintecul a- 
dincului". să-l sporească pres
tigiul urmi re manifestările 
de acest gen".

A treia ediție a festivalu
lui concurs „Cintecul adl i- 
cului" s-a încheiat cu tradi
ționala gală a taureafilor. A 
lost un spectacol complex 
și echilibrat, de valoare u- 
dicală in care iiecare soi,s', 
a căutat să .se întreacă pe 
sine. Beniamin Ghivu, tehni
cian la Institutul dc igienă .și 
sănătate publică din Buzu- 
i^ști, fericit că a ciștigal pre
miul I și „Trofeul mineru
lui", ne spunea: .Am aval 
emojii mari pentru (ă am ur
mărit toarte multi concurentl 
de valoare și mi-am dat s?i- 
ma că nu e ușor yl simplu 
se tacă selecția, Plec din Pe
troșani cu cele mal plăcute 
impresii despre aspilulitai a 
și generozitatea oamenilor de 
aici".

/Maturi de eiorturile or
ganizatorilor festivalului re
marcăm și formația de muzică 
ușoară Atlas, dirijată de 
compozitorul Ștefan Râduf, 
care a contribuit substantial 
ca cele două zile de concws 
să aibă un foarte bun nivel 
spectacular.

pomi văruiți. peste 60 ml gard 
viu plantat (arbuștii aduși de 
pe deal), pămint v.gital adus 
în trei vaze cu flori. In pers
pectivă — amenajarea de că
tre copiii din bloc, dintre care 
se remarcă Ștefan Berehoi. 
Nicula Dan. Danko loan, Din- 
că Dan. Traian Vărzaru și 
Bella Bancsak a unui minite- 
ren de tenis de cîmp. Insistăm 
pentru a nota cîteva nume de 
locatari.

— Nu putem face nici o 
mențiune ..specială". De la sca
ra noastră toți bărbații răs
pund la chemările privind ac
țiunile gospodărești.- Dintre 
femei, Livia Tănăsache, Borta 
Vraja, Maria Secară. Ana 
Banc, Maria Țăranii au ajutat 
cel mai mult.

Conșticnți de riscul repetă
rii. menționăm încă o dată câ 
este vorba doar de cîteva e- 
xemple. Orașul Lupeni oferă 
vizitatorului un mare număr 
de spații deja „finisate**, îm
brăcate în haina curățeniei și 
ordinii. Amintim printre aces
tea zona monumentului ..Lu
peni ’29", parcul din centru și 
din fața poștei. Altele au încă 
aspectul unor adevărate șan
tiere de primăvară. Se aduce 
și se nivelează pămînt vege
tal. se greblează zone verzi, se 
plantează liliac, plopi, castani, 
în intenția de a „justifica** de
numiri ca Aleea Liliacului, a 
Plopilor, a Castanilor etc. și 
pentru a fortifica „plăminul” 
depoluant al orașului.

Gospodarii Lupeniului, în 
frunte cu primarul orașului, 
tovarășul loan Ghinea, întîl- 
nit duminică dimineața în- 
domnind ca dc obicei cetățenii 
să participe la acțiunile de 
curățenie și înfrumusețare, 
sînt conșticnți că ceea ce s-a 
făcut pînă acum reprezintă 
doar o bază de plecare spre 
noi realizări privind dotarea 
și ridicarea nivelului său ur
banistic.

Cornelia Olaru și 
Gheorghe Negraru 
doi prezentatori agre
abili care s-au străduit, 
și au reușit să mențină 
o legătură vie intre 
cîntăreți și exigentul 
lor examinator — 
publicul.

ana

La Lupeni in fața blo

cului 7, Aleea Liliacului.

teme de hărnicie
rămină femeile cu grebla și 
mătura" — nc-au declarat Fe
tru Marc și loan Toma, preșe
dinții comitetelor din blocu
rile E 1 și E 2 de pe Aleea 
Muncii. Intr-adevăr în fața 
blocurilor D 2. D 3. El se gre
blează și se refac rondurile eu 
flori. Dar... (de ce oare tre
buie să existe acest dar ? ) 
nu tuturor le place curățe
nia.-Sau mai bine zis le pla
ce, dar cind o fac alții.

..Pe scara noastră stă și o 
profesoara și o asistentă medi
cală. dar nu prea vor să ia
să" (blocul E2 Aleea Muncii). 
l>a blocul C 13 Al '-a Muncii 
Nr. 17 — cîteva femei ne-au 
declarat: „Pe noi nu prea a- 
re cine să ne organizeze, că nu 
avem responsabil *. pe bănci 
In fața blocului G 23, lot Ale

ea Muncii, cîțiva bărbați „bâ- 
tcau“ cărțile la soare, la mai 
puțin de 30 m de semenii lor, 
care se străduiau să înviore
ze fața orașului, să-l scoată 
curat in intimpinarea primă
verii.

Trebuia să-i amintim și pe 
acești „cetățeni" ai orașului. 
Poate astfel se vor sfii să 
bătătorească potecile prin 
iarba semănată de alții, și 
nu se vor mai sprijini de po
mii pe care nu ei i-au plan
tat. Orașul va întineri și fă
ră ei, va întineri și va înflori, 
așa cum a făcut în fiecare un. 
Poate chiar mai mult. Ceea 
ce trebuie sâ știe acești „inăr- 
ziați" este faptul că... sini eu- 
noscuți și... dezaprobați.

D. G.

Premiile festivalului
POEZIE

premiul I, pentru ..Poem", MARIA 
DI.NC A (cenaclul literar „Meșterul Mano
lo" Petroșani)

© premiul II nu a fost acordat
premiul III, pentru poezia „Puritate 

de simbol" — DAN MUCENIC (Giurgiu) 
© mențiune, acordată de ziarul „Stea

gul roșu** Petroșani, pentru poezia „Cind 
spui cărbune" — eleva EUGENIA CALU- 
GARU (cenaclul literar „Venus" din Pe- 
trila)

@ mențiuni — GRIGORE DICULESCU 
(Titu), pentru poezia „A B C“, și FLORIAN 
MUREȘEAN (Baia Mare), poezia ..Pentru 
iubirile mele".

MUZICĂ UȘOARA
(gj premiul I și trofeul „Lampa mineru

lui" — solistul BENIAMIN CHIVU (Bucu
rești)

„Cîntecul adîncului"
• premiul II — ECATERINA NEAȚA 

(Giurgiu)
© premiul III — GHEORGIIE ȘTIR 

(clubul muncitoresc Lonca)
© premiul special al juriului — solista 

VIOLETA CORBU
® premiul de creație, acordat de Con

siliul județean Hunedoara al sindicatelor 
— MITICĂ LUPU (Giurgiu)

® premiul tinereții, acordat de Comi
tetul municipal Petroșani al U.T.C. — 
JANET A JOCA (clubul muncitoresc Lu
peni)

© premiul speranței, fetiței CRIST IN \ 
CTOBANU, în virstă de <» ani. din Buzău

@ mențiuni : ION DOGARI (Buzău) : 
FLORIN MITRICA (Petroșani) *. GIN A 
PATRAȘCOIU (Timișoara); GEORGE 
PAVLENCO (Galați); TANIA SUCIU 
(Hunedoara).

Deficientele au fost eliminate
Pe marginea însemnării in- 

tiiuiate ..Numai dureri de cap 
nc provoacă" (apărută în nr. 
7562 din 27 februarie 1974'). 
conducerea I.C.S. Mărfuri ali
mentare ne răspunde :
' ..In urma sesizărilor din 
articol, s-a deplasat la unita
tea nr. 20 din Dîlja Mare o 
brigadă a Inspecției comer
ciale județene de stat. însoțită 
de organele noastre dc teren, 
controlînd veridicitatea celor

afirmate de tovarășul deputat 
Adalbert Kalalh și aplicînd 

■.> sancțiune contravențională 
de 250 lei.

In ziua de 13 martie 1974. 
merceologul nostru de sector, 
Florian Văduva, s-a deplasat 
din nou la această unitate, 
unde împreună cu tovarășul 
deputat au constatat că defi
ciențele semnalate au fost eli- 
minate**. Semnează : Cazimir 
Davidovici. director I.C.S. 
Mărfuri alimentare.

L R. E. DEVA
Secția de distribuire 
a energiei electrice

PETROȘANI 
anunță

Consumatorii casnici care au instalate boilere electrice 
cu o capacitate de minimum 20 litri, beneficiază de redu
cerea tarifului la energia electrică între orele 22—6, perioa
dă in care Se aplică tarif de noapte, cu 0,20 lei/kMoră.

Cei interesați să se adreseze S.D.E.E. Petroșani, sir. C. 
Miile nr. 1, in vederea montării contoarelor electrice cu du
blu tarif.

MICA PUBLICITATE
VÎND casă mare, încălzire, cu grădină. Str. Cireși

lor, nr 18, Petroșani. Lingă spital.

PIERDl T diplomă dc miner pe numele Șelea Con
stantin, eliberată dc E. M. Vulcan. O declar nulă.

PIERDUT foaie de parcurs seria R.O. 732 577 eli
berată de E. G. L. Petroșani, pe numele Afloarei Con
stantin. O declar nulă.

concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:
— inginer principal la serviciul plan, programare
— inginer la serviciul plan, programare
— inginer electro-mecanic la serviciul plan, pro

gramare
— maistru energetic la sectorul Livezeni
— maistru funicular
— maistru electro-mecanic suprafață
Concursul va avea loc în ziua de 10 aprilie 1974. 

orele 10, la sediul exploatării.
Salarizarea se va face conform I1CM 914/1968 

și Legii nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic in

tre orele 7—14 de la biroul personal al exploatării.
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Din țările socialiste

în Comitetul
NEW YORK 25 (Agerpres). 

— Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare, care examinează 
problema discriminării rasia
le în Rhodesia, a audiat pe 
reprezentanții mișcărilor de 
eliberare naționala care luptă 
pentru recunoașterea dreptu
rilor legitime ale poporului 
din Zimbabwe, împotriva re
gimului rasist al lui lan 
Smith.

Reprezentantul Uniunii Na
ționale Africane ..Zimbabwe*’ 
(ZANU). Noel Mukono, a vor
bit în fața Comitetului despre 
intensificarea luptei forțelor 
patriotice, care a cuprins re-

încheierea
Congresului 

Partidului Socialist
Francez

PARIS 25 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu. transmite; Congresul 
extraordinar al Partidului 
Socialist Francez și-a înche
iat duminică seara, lucrări
le prin adoptarea unor rezo
luții asupra modificării sta
tutului P.S.F. De asemenea, a 
fost votată o rezoluție asu
pra situației economice, poli
tice și sociale din Franța, în 
care Partidul Socialist iși re
afirmă sprijinul acordat pro
gramului comun de guvernă- 
mint al Uniunii stingi:.

Intr-un amplu discurs ros
tit in fața Congresului. Fran
cois Mitterrand, prim-sccretar 
al P.S.F., a analizat situația 
actuală a societății franceze, 
referindu-se apoi și la o se
rie de probleme de politică 
internațională.

In cursul aceleași zile a fost 
adoptată o declarație de poli
tică generală a Partidului 
Socialist Francez.

PE SCURT ® PE SCURT
LA UTRECHT a fost des- 

chisâ o expoziție internaționa
lă de materiale de construc
ții. la care participă și între
prinderea românească de co
merț exterior Vitrocim, pre
zentând în standul ce i-a fost 
rezervat exponate din toate 
materialele de construcții ofe
ri te la export de întreprinde- 
i le Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții.

GUVERNUL FRANCEZ ȘI 
GUVERNUL JAPONEZ au 
decis, de comun acord, ami- 
narea vizitei oficiale pe care 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, urma s-o efectue
ze in Japonia în cursul acestei 
primăveri, se arată intr-un 
comunicat al Ministerului 
francez al Afacerilor Externe.

O DELAGATIE DE TEHNI
CIENI AI MARINEI AMERI
CANE, condusă de amiralul 
Brian McCauley, a sosit la 
Cairo în vederea începerii lu
crărilor preliminare de de
blocare a Canalului Suez.

AGENȚIA PRENSA LATI
NA INFORMEAZĂ că fațada 
sediului din Ciudad de Me
xico al companiei cuba
neze de transporturi ae
riene ..Cuba na de Avia- 
cion“ a fost avariată, în urma 
unui atentat cu o încărcătură
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Omul din La Mancha; 
Republica : Copernik : FE- 
TRILA : Vifornița ; LONEA 
— Minerul : Operațiunea 

ANINO A- 
S.A : Prințul Baiaia : VUL
CAN : Cartea junglei : LU- 
PENj — Cultural : Bârbr.- 

: Muncitoresc: Paradi-

M.ARȚI, 26 MARTIE
"• no Buletin de știri ; 5.05 

Cîntec și joc ; 6.00 Radiopro
gram'.1. dimineții ; 8.08 La
microfon, melodia preferată: 
9,00 Buletin de știri ; 9 20
Muzică populară : 9,40 U- 
verturi la operete ; 10.00
Bulc-tin de știri ; 10,10 Șla

O.H.U. pentru
giunile de nord și de est ale 
țârii. Succesele patrioților. a 
arătat el. au dus la intensi
ficarea acțiunilor represive 
din partea autorităților rasis
te de la Salisbury. Pentru a 
înăbuși lupta patrioților, re
gimul rasist recurge la ares
tări în masă în rîndurilc 
populației de culoare, la de
plasarea forțată a locuitorilor 
din raioanele în care operea
ză forțele patriotico — a spus 
delegatul ZANU. La rîndul 
■Rău. reprezentantul Uniunii 
Poporului African „Zimbab
we* (ZAPU). George Silund- 
ka, a declarat că regimul de

Vizita secretarului de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, la Moscova

MOSCOVA 25 (Agerpres).
— „Statele Unite intenționea
ză să continue cursul spre îm
bunătățirea relațiilor sovieto- 
americane, în spiritul convor
birilor dintre secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Le
onid Bre j nev, și președintele 
Richard Nixon*- — a declarat 
secretarul Departamentului de 
Stat, Henry Kissinger, la so
sirea sa la Moscova.

„Consider — a adăugat se
cretarul de stat — că la apro
piatele convorbiri de la Mos
cova vom realiza un anumit 
progres într-o seric de proble
me dintre cele mai importan
te".

★

MOSCOVA 25 (Agerpres).
— Agenția TASS informează 
că. la Moscova, au avut loc 
convorbiri între Leonid Brej
nev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Andrei Gromîko, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul a- 
facerilor externe al Uniunii 
Sovietice, și Henry Kissinger, 
secretar de stat al S.U.A. Au 
fost discutate probleme ale 

explozivă, comis de persoane 
rămase, deocamdată, neidenti- 
ficate. Explozia a cauzat tot
odată stricăciuni sediilor altor 
trei companii aeriene din ve
cinătate, fără a provoca insă 
victime.

ÎN LOCALITATEA LIBIA
NA BENGHAZI se desfășoară 
lucrările celei de-a patra con
ferințe a Mișcării Panafricane 
a Tineretului.

Luînd cuvîntul la ședința 
de deschidere, șeful statului 
libian. Moamer El Geddafi, a 
chemat organizațiile de tine
ret din țările Africii să-și in
tensifice eforturile în vederea 
eliberării totale a continen
tului de dependența economi
că, de colonialism, neocoloni
alism și rasism.

LA SAIGON a fost anunța
tă, luni, o nouă devalorizare 
a piastrului — a patra de la 
începutul anului curent și a 
doua în cursul acestei luni — 
operațiunea mareînd creșterea 
cotei dolarului american de la 
590 la 605 piaștri.

UN AUTOBUZ care circula 
pe ruta montană Malakand — 
Peshawar din Pakistan s-a 
prăbușit într-o prăpastie de 
la o înălțime de circa 500 de 
metri, provocind moartea a 
32 de persoane.

găre de Aurel Giroveanu ;
10.30 Litera și spiritul l. gn ;
10.45 Din muzica popoare
lor : 11.00 Buletin de știri ; 
11,20 Sclecțiuni din reperto
riul soliștilor Angela Simi- 
lea, Nicoletta și Dragan An
tic ; 12.00 Buletin de știri;
12.05 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat ; 12,35 Scene și ansam
bluri vocale din opere ■ 
13,00 Radiojurnal ; 13.15 Re
vista șlagărelor ; 14,00 Bu
letin de știri ; 14.05 Varietăți 
muzicale ; 15.00 Buletin ac 
știri : 15.05 Clubul adoles
cenților ; 16,00 Radiojurnal;
16.15 Cîntecele noastre ; 16,25 
Memoria pămîntului româ
nesc ; 16,45 Muzică ușoară; 
17,00 Buletin de știri ; 17.15 
Radiocabinet de informare 
și documentare : 18,00 Orele 
serii : 20.00 Muzică populară:
20.30 Radioanchetâ economi
că : 20,40 Muzică pe adresa 
dumneavoastră : 21,00 Bule
tin de știri : 22,00 Radiojur
nal ; 22.30 Bijuterii muzica

decolonizare
la Salisbury se menține la 
cirma țării numai datorită 
sprijinului unor puteri stră
ine și a ncîndcplinirii de că
tre Anglia a responsabilități
lor ce îi incumbă în Rhodesia. 
El a arătat câ Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să a- 
dopte măsuri hotârîtc pentru 
ca rezoluțiile sale privind boi
cotarea pe plan economic și 
politic a regimului lui Ian 
Smith să fie respectate întoc
mai. de către toate statele. A- 
ceasta. a spus vorbitorul, ar 
reprezenta un ajutor real pen
tru mișcarea de eliberare na
țională din Rhodesia.

relațiilor bilaterale în legă
tură cu apropiata vizită in 
U.R.S.S. a președintelui Ri
chard Nixon, probleme legate 
de limitarea înarmărilor stra
tegice și de lucrările Conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Sesiunea Adunării Populare
Supreme a R.P.D. Coreene
Raportul prezentat de Hă Dam
PHENIAN 25 (Agerpres). — 

în raportul intitulat „Cu pri
vire la crearea premiselor pen
tru înlăturarea stării de ten
siune in Corcea și promova
rea reunificării independente 
și pașnice a țârii", prezentat 
în cadrul celei de-a 3-a sesiuni 
a Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene, Hă Dam, 
vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ, ministrul aface
rilor externe, a arătat că 
R. P. D. Coreeană propune în 
mod oficial Statelor Unite dis
cutarea problemei înlocuirii 
acordului de armistițiu din 
Coreea printr-un acord de 
pace între R. P. D. Coreeană 
și S.U.A.

Hă Dam a arătat că proble
mele privind înlăturarea stă
rii de tensiune și a factorilor 
externi potrivnici reunificării 
pașnice a Coreei, precum și 
cele privind semnarea unui 
acord de pace trebuie rezol
vate direct cu S.U.A., parte 
interesată avind trupe în Co
reea de sud și deținînd co
mandamentul suprem al for
țelor armate, semnatară a a- 
cordului de armistițiu. El a 
relevat, în context, că autori
tățile sud-coreene au respins 
toate propunerile juste ale 
R. P. D. Coreene, au intensi
ficat pregătirile militare și 
manevrele scizioniste, iar des
fășurarea dialogului Nord- 
Sud a demonstrat că pacea nu

Consultări în vederea formării 
noului guvern belgian

BRUXELLES 25 (Agerpres).
— Leo Tindemans. însărcinat 
de regele Baudouin cu forma
rea unui nou guvern belgian, 
i-a prezentat suveranului, in 
cursul dimineții de luni, un 
prim raport privitor la con
sultările întreprinse-

Anterior premierul desem
nat a avut convorbiri cu pre
ședintele Partidului social- 
creștin, din care face și el 
parte, și cu cel al Partidului

le : 23.00 Muzica ușoară : 
23,30 Campionatele mondia
le de hochei pe gheață ; 
24.00 Buletin de știri ; 0,05- 
5,00 Estrada nocturnă.
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Teleșcoală :
9,00 Matematica. (Consul

tații pentru elevii 
clasei a VIII-a). Cor
puri rotunde (1).

9,15 Chimie (anul III). 
Cauciucul.

9,30 Geografie (clasa a 
V-a). Mișcările scoar
ței Pămîntului.

9.40 Extemporal la limba 
română. Genul epic.

Trei modele ale roma
nului modern.

lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa

GENEVA 25 (Agerpres). — 
în cadrul lucrărilor celei de-a 
Il-a faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. o atenție deosebită se 
acordă cooperării tehnico-ști- 
ințifice. Participant» la con
ferință au căzut de acord asu
pra unor elemente importante 
care să fie incluse în docu
mentele finale privind dome
niile de cooperare tchnico-ști- 
ințifică.

Astfel. în domeniul energici 
se prevăd cercetări vizind 
realizarea unor noi tehnici și 
tehnologii de producere, de 
transport și de distribuire a 
energiei, în vederea îmbună
tățirii utilizării resurselor de 
energie existente, totodată, se 
consideră necesară amplifica
rea cercetărilor privind obți
nerea unor noi surse de ener
gie. Aceleași preocupări se re
flectă și în privința cooperării 
in domeniul cercetărilor le
gate de conceperea și realiza
rea unor noi procese tehnolo
gice, echipamente și instalații 
tehnice.

Se preconizează dezvoltarea 
cooperării europene în explo- 

poate fi consolidată în Coreea 
cită vreme trupele S.U.A. ră- 
min in Coreea de sud. precum 
și faptul că autoritățile sud- 
coreene nici nu intenționează 
și nici nu au capacitatea de a 
rezolva această problemă.

Hă Dam a arătat că printre 
prevederile acordului de pace 
ar trebui să se numere urmă
toarele : angajamentul părților 
de a nu se ataca reciproc și 
de a evita pericolul unui con
flict armat direct; angajamen
tul S.U.A. de a nu obstrucțio- 
na reunificarca independentă 
și pașnică a Coreei și 
de a nu se ameste
ca în treburile interne ale a- 
cestei țări ; încetarea de că
tre părți a intensificării înar
mărilor în Coreea : încetarea 
considerării trupelor străine 
staționate în Coreea de sud ca 
făcînd parte din „forțele Na
țiunilor Unite" și retragerea 
in intervalul cel mai scurt a 
acestor trupe cu tot armamen
tul lor, după care Coreea nu 
trebuie să devină bază mili
tară sau operațională pentru 
nici o țară străină.

★

Adunarea Populară Supre
mă a R. P. D. Coreene, întru
nită în cea de-a 3-a sesiune, 
a adoptat o scrisoare adresată 
Congresului S.U.A., în care 
prezintă ideile și propunerile 
din raportul vicepremierului 
Hă Dam.

Socialist, cărora le-a adus la 
cunoștință punctele cele mai 
importante ale programului 

■guvernamental, pe care l-a e- 
laborat la sfîrșitul săptămî- 
nii care a trecut.

Agenția France Presse opi
nează câ actualele consultări 
vor continua pînă la sfîrșitul 
acestei săptămîni, cînd se va 
ști dacă Leo Tindemans va 
putea alcătui noul guvern.

10,00 Curs db limbă germa
nă. Lecția 85 (reluare).

10.30 Curs dc limbă france
ză. Lecția 85 (reluare).

11,00 Film artistic. Duel stra
niu. Producție a studi
ourilor cinematografice 
din R. P. Bulgaria.

16.00 Volei feminin : Penici
lina Iași — Dinamo 
București (turneul fi
nal al campionatului 
național). Transmisiune 
directă din Sala Spor
turilor de la Constan
ța.

17.30 Telex.
17.35 Curs de limbă rusă. 

Lecția 84.
18,05 Curs do limbă engleză. 

Lecția 83.
18.35 Lecții TV. pentru lu

crătorii din agricultură.
• Mecanizarea culturii 

cartofului.
• Măsuri de economi

sire a combustibilu
lui. 

rarca spațiului extraterestru 
și in studierea resurselor natu
rale ale Pămîntului și ale bio
sferei pe baza observațiilor de 
la distanță. îndeosebi cu aju
torul sateliților și al rachete- 
lor-sondă.

Tehnologia transporturilor, 
care constituie un alt dome
niu unde se prevede o dezvol
tare a cooperării tehnico-ști- 
ințifice europene, cuprinde un 
ansamblu de cercetări privind 
ameliorarea mijloacelor de 
transport și a tehnologiilor 
aplicate în realizarea și ex
ploatarea rețelelor de trans
port.

O mare varietate de preocu
pări cuprinde și domeniul no
ilor tehnologii privind mași
nile electronice de calcul și 
sistemele de telecomunicații, 
precum și diferitele aplicații 
ale acestor tehnici moderne, 
în acest cadru foarte cuprin
zător se prevăd două direcții 
principale de cercetare. Pri
ma se referă la perfecționa
rea continuă a performanțelor 
tehnice ale ordinatoarelor și 
a sistemelor de telecomunica
ții. iar cea de-a doua cuprin
de dezvoltarea tehnicilor și a 
metodelor de utilizare a ordi
natoarelor și a sistemelor de 
telecomunicații.

în domeniul fizicii, partici
pant» au reținut studiul unor 
probleme actuale privind fi
zica particulelor elementare, 
fizica plasmei, precum și o 
serie de domenii ale fizicii 
nucleare, teoretice și experi
mentale.

O atenție deosebită a fost 
acordată cooperării europene 
în domeniul științelor chimice, 
domeniu în care participant’! 
au reținut, ca prioritare, chi
mia polimerilor, a produselor 
naturale, a metalelor și alia
jelor. aplicarea progreselor 
chimiei în industrie, construc
ții și agricultură, precum și 
cercetările legate de punerea 
la punct a unor noi tehnologii 
în industria chimică.

în domeniul agriculturii, 
cercetările se vor concentra 
asupra unor metode și tehnici 
noi, prin care să se realizeze 
o creștere a productivității 
pentru diferitele culturi, pre
cum și în domeniul zootehniei

Reuniunea Consiliului ministerial 
al Ligii Arabe

TUNIS 25 (Agerpres). — 
La Tunis s-a deschis luni cea 
de-a 61-a sesiune a Consiliu
lui ministerial al Ligii Ara
be. la care participă miniștrii 
de externe sau alți reprezen
tanți din 20 de țări membre a- 
le acestui organism, precum 
și lideri ai Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei 
(O.L.P.).

Dezbaterile din cadrul reu-

Congresul internațional 
de sociologie

ALGER 25 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Io- 
nescu, transmite : La Palatul 
Națiunilor din capitala alge
riană se desfășoară. începind 
do luni, lucrările celui de-al 
24-lea Congres internațional 
de sociologie, a cărui temă se 
referă la propășirea multila
terală a țărilor in curs de dez
voltare.

Congresul reunește peste 
530 de profesori, cercetători și 
alți specialiști din aproxima
tiv 70 de țări de be toate con
tinentele, printre care si o de-

• Mașini de semănat 
și administrat îngră
șăminte chimice.

19,20 1 001 de seri. Calimero.
19,30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20,25 Seară de teatru. Pescă

rușul de A. P. Cehov. 
Premieră TV.

22.15 24 de orc.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 8 
grade ;
Paring 3 grade ;

Minimele: Petroșani 4
grade ;
Paring — 2 grade ;

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă cu cer variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

Suedia

Conferința Partidului 
du Stînqa-Comuniștii

STOCKHOLM 25 (Agerpres). 
— La Stockholm s-au înche
iat lucrările conferinței Par
tidului de Stingă — Comuniș
tii din Suedia, consacrată 
problemelor solidarității cu 
lupta de eliberare națională 
a popoarelor. A fost a- 
doptatâ hotărirea de a 
se crea un fond de so
lidaritate internațională al 
Partidului, care va fi destinat 
în special pentru sprijinirea 
lucrărilor de reconstrucție în 
R. D. Vietnam, a luptei altor 
popoare pentru drepturile lot 
naționale și sociale.

Convorbiri
Petăr Mladenov — 

Walter Scheel
SOFIA 25 (Agerpres). — 

Petăr Mladenov. ministrul a- 
facerilor externe al R. P. 
Bulgaria, și Walter Scheel, 
ministrul afacerilor externe 
al R.F . Germania, au început, 
luni la Sofia, convorbiri con
sacrate discutării relațiilor 
reciproce și a unor probleme 
ale situației internaționale 
informează agenția B.T.A.

Cu prilejul
a creării

celei de-a patra aniversări 
Frontului Unit National 

t

al Cambodgiei
CAMBODGIA 25 (Agerpres1;. 
— După cum relatează agen
ția khmeră de informații 
(AKI), cu prilejul celei de-a 
patra aniversări a creării 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (FUNC) și a For
țelor armate de eliberare na
ționale ale poporului cambod
gian. într-una din zonele eli
berate ale Cambodgiei a avut 
loc o adunare, consacrată tre
cerii în revistă a evoluției si- 

niunii se vor concentra asu
pra celor trei mari grupuri 
de probleme ce domină ordi
nea de zi : proiectul conferin
ței arabo-vest-europene, co
operarea dintre statele afri
cane și cele arabe, precum și 
apropiata Adunare Generala 
a O.N.U. asupra energiei și 
materiilor prime. convocată 
la inițiativa președintelui al- 
gerian, Houari Boumediene.

legație din țara noastră 
condusă de prof. Constantin 
Nicuță, șeful catedrei de so
ciologie a Universității din 
București. Conducătorul dele
gației române împreună cu 
prof. Dumitru Dumitri», di
rectorul Institutului de cer
cetări pentru economie agrară 
din București, sînt invitați de 
onoare ai congresului. Dele
gația română va prezenta în 
cadrul lucrărilor congresului, 
comunicări de specialitate.

In deschiderea lucrărilor 
congresului. Mohammed Sed-
dik Benyahia. ministrul alge- 
rian al învâțămîntului supe
rior și cercetărilor științifi
ce a rostit o alocuțiune.

Faptul divers pe glob
A reușit să zboare 

cu un... zmeu
Mihail Gohbert, candidat în 

științe tehnice, a efectuat pri
mul zbor liber cu un zmeu in 
Uniunea Sovietică. El a sărit 
de pe o stincă din munții Cau- 
coz, de Io altitudinea de 950 
de metri deasupra nivelului 
mării, și a reușit să aterizeze 
la poalele muntelui. Primul 
zmeu cu care a reușit să zboa
re a fost construit de Gohbert 
in urmă cu doi ani, insă atunci 
el a folosit pentru a se înălța 
tracțiunea unei bărci cu motor.

Furtul celui mai bun 
ciine polițist

Harvey, cel mai bun ciine al 
poliției din Detroit, care a par
ticipat la 366 de arestări de

BELGRAD (Agerpres).
Dupâ cum informează publica
ția „Dezvoltarea moterialâ 
și socială a Iugoslaviei”, in 
deceniul 1962-1972 producțio 
agricola anuală iugoslovă o 
fost, in medie, de 1.8 ori moi 
mare decit cea a anului 1939, 
iar producția de griu a anului 
1972 a fost de trei ori mai 
mare decit cea înregistrată in 
anul 1947. O recoltă de griu de 

osebit de bună o fost cea din 
1971, cind au fost recoltate 5.6 
milioane tone, iar in anul 1972 
s-a realizat o recoltă de po
rumb de circa 8 milioane to
ne. La aceste cote ridicate a- 
le producției cercoliere s-a a- 
juns exclusiv prin crește
rea producției la hectar - a- 
rată agenția Toniug, care re
ia datele furnizate de publi
cația menționată.

Creșterea producției agri
cole iugoslave a avut loc pa
ralel cu îmbunătățirea re
marcabilă a condițiilor de 
trai din mediul rural, concreti
zată in asemenea direcții ca 
electrificarea satelor și ali
mentarea lor cu apă, amelio
rarea legăturilor rutiere, reali
zarea de obiective social-cul- 
turale și altele.

VARȘOVIA - Coresponden
tul Agerpres transmite ; Fon
durile alocate in acest an in 
Polonia pentru protecția ape
lor împotriva poluării indus
triale și urbane sint cu 45 la 
sută moi mari față de 1973. 
Astfel, peste 4 miliarde zloți 
vor fi destinați construcțiilor 
de stații de epurare și peste 
80 la sută din această sumă 
va fi alocată sectoarelor ce
lor mai răspunzătoare de po
luare - industriile chimică, a- 
limentară și grea.

De asemenea, sint prevăzu
te fonduri de 1,5 miliarde 
zloți pentru aplicarea măsu
rilor Ale protecție a atmosfe
rei, sumă ce reprezintă o 
creștere cu 21 la sută com
parativ cu anul trecut.

tuației din țară în ultimii pa
tru ani și stabilirii sarcinilor 
de viitor în lupta pentru în- 
frîngerea inamicului, elibera
rea Pnom Penhului și a între
gii Cambodgii. La adunare au 
luat parte membri ai guvernu
lui Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei (GRUNC), 
reprezentanți ai Forțelor ar
mate de eliberare și ai unor 
organizații din cadrul FUNC 
veniți din diferite regiuni ale 
țării.

Participanții au relevat vic
toriile de importanță istorică 
repurtate în ultimii patru ani 
de poporul cambodgian și for
țele sale armate, care au eli
berat peste 90 la sută din te
ritoriul țării, cu regiuni cu- 
prinzînd 5.5 milioane de lo
cuitori. iar în prezent desfă
șoară o puternică ofensivă 
contra inamicului în zona ca
pitalei și în alte regiuni. Au

Duel de artilerie sîriano-lsraellan
DAMASC 25 (Agerpres). — 

Un comunicat militar, dat pu
blicității la Damasc, infor
mează câ în cursul zilei de 
luni a avut loc un nou duel 
de artilerie siriano-israelian. 
pe frontul ,de pe înălțimile 
Golan. „Artileria noastră, ara
tă comunicatul, susținută de

O nouă serie de fotografii 
ale planetei Mercur

PASADENA 25 (Agerpres). 
— Sonda spațială ..Mariner 
10“ a transmis, duminică, o 
nouă serie de 36 de fotogra
fii ale planetei Mercur, au a- 
nunțat experții de la ..Jet pro-
pulsion Laboratory** din Pa
sadena (California), precizînd 
că sonda se afla la circa cinci 
milioane de kilometri dopa:-

răufăcători, a fost furat ca un 
cățel oarecare.

Poliția este neliniștită mai 
ales pentru soarta răpitorului 
lui Harvey...

Păsări contaminate 
cu pesticid

Agenția pentru Protecția 
Mediului înconjurător din S.U.A. 
(APM), a interzis, cu începere 
de duminică, vînzarea pe pie
țele americane a circa 20 mi
lioane de păsări crescute in 
fermele din statul Mississippi, 
deoarece acestea sint contami
nate cu un pesticid despre 
care savanții au stabilit, in la
borator, că produce cancer la 
animale. Pesticidul, denumit 
Dieldrin și produs de „Shell 
Oil CO.“, este, în prezent, su
pus unor analize pentru a sta

ULAN BATOR (Agerpres).
- Unul din domeniile impor
tante ale economiei naționale 
a R P. Mongole il constitu
ie, tradiționol, creșterea ani
malelor, la un locuitor reve
nind, in prezent, 25 de cornu
te mari și cai.

Au fost create condiții foar
te bune de dezvoltare a sec
torului in urma măsurilor lua
te de Congresul al lX-lea al 
P.P.R.M., din februarie 1971, 
care o aprobat un program 
complex vizind modernizarea 
zootehniei. In numeroase ra
ioane ale țării ou fost înfi
ințate puncte veterinare a că
ror activitate a contribuit ne
mijlocit la micșorarea conside
rabilă a îmbolnăvirii animale
lor, fiind eradicote complet o 
serie de boli specifice. In ace
lași timp, rezervele naționa
le de nutreț au crescut pînă la 
800 000 tone, acest lucru fi
ind deosebit de important 
pentru sezonul de iarnă.

Pionul de dezvoltare a zo
otehniei mongole pe anul in 
curs prevede investirea in 
creșterea animalelor a 77,6 la 
sută din totalul fondurilor 
destinate sectorului agricol. 
Mongolia exportă anual 
100 000 tone carne și produse 
din corne, 10 000 tone lină și 
peste un milion piei.

PHENIAN 22 (Agerpres).
- Fabricile de îngrășăminte 
chimice din R. P. D. Coreea
nă ou realizat, in primele do- 
uă luni ale acestui an, o 
cantitate de produse care 
depășesc considerabil pe cea 
din perioada corespunzătoare 
a anului 1973. Astfel, numai 
la Complexul de îngrășă
minte Hungnam - una din ce
le mai mari unități de acest 
fel din țară, s-a reușit ob
ținerea unei cantități de 
produse care reprezintă mai 
mult decit dublul producției 
din primele două luni ale an.1- 
lui trecut.

fost subliniate, de asemenea, 
marile victorii ale zonelor e- 
liberate în domeniul sporirii 
producției de bunuri materi
ale. al creșterii nivelului de 
trai al populației, precum și 
în direcția dezvoltării forțe
lor armate populare. Totodată, 
au fost relevate succesele de 
prestigiu ale FUNC și GRUNC 
'pe plan diplomatic.

Adunarea a adresat poporu
lui cambodgian și forțelor sale 
armate chemarea de a lupta 
în continuare cu hotârîre pen
tru înfăptuirea programului 
FUNC. a dezideratelor cuprin
se în declarația din 23 mar
tie 1970 a lui Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, 
președintele FUNC. de a mi
lita neabătut pentru depășirea 
tuturor dificultăților, pentru 
apărarea zonelor eliberate 
și sporirea potențialului lor 
productiv, în vederea înfrîn- 
gerii definitive a inamicului.

tancuri, a bombardat poziți
ile inamice, pentru a le redu
ce la tăcere".

★
TEL AVIV 25 (Agerpres). — 

Unități siriene de tancuri și 
artilerie au deschis luni focul 
asupra unor poziții israeliene 
deținute pe înălțimile Golan, 
a anunțat un purtător de cu- 
vînt militar israelian.

tare de Mercur. Amintim câ 
sonda a început să transmită 
primele fotografii ale acestei 
planete, simbătâ. de la o d;s- 
tanțâ de 5 600 000 de kilome
tri. Cele mai interesante fo-
tografii vor fi recepționate vi
neri,, cînd sonda va lua ima
gini ale planetei de la o dis
tanță de 850 de kilometri.

bili dacă prezintă același pe
ricol și pentru ființele umane.

Intr-o stare 
de conservare 

aproape perfectă
Trupul mumificat al unui băr

bat. avind o vechime de apro
ximativ 4 000 de ani, a fost 
descoperit intr-o stare de con
servare aproape perfectă in
tr-o zonă din vecinătotea ora
șului argentinian San Juan. 
Descoperirea a fost făcută de 
o echipă de arheologi de la 
Universitatea din San Juan.

„Musasi“
Presa niponă anunță că un 

grup de firme japoneze a pro
dus cea mai mare macara plu
titoare din lume, denumită 
„Musasi**, avind o capacitate 
de ridicare de 3 000 de tone.
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