
rROTFTABI niv TOATT TAnriF (TNIȚIVAI Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu

a ambasadorului Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialisle România, a 
primit, luni 10 martie 1969, 
pe ambasadorul extraordinar 
șl plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București, A. V.

Bașov, la cererea acestuia.
Cu acest prilej a avut loe 

o convorbire care s-a desfă
șurat Intr-o atmosferă cordia
lă, tovărășească.
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PREPARATORII
ÎȘI DISPUTĂ 
ÎNTÎIETATEA

Ia Preparația cărbunelui din Pe
tala, întrecerea intre colectivele de 
muncă, între lucrătorii de aici, se 
află în toi. Fiecare e conștient că de 
fructificarea la maximum a fiecărei 
clipe depinde obținerea unor rezul
tate cit mai frumoase în procesul 
de producție. Pină la ora actuală, 
în fruntea întrecerii se află sectorul 
preparare, condus de tînărul inginer 
VICTOR CHIABURI , urmai de colec
tivul sectorului prelucrare, condus de 
colegul de-o vîrstă, inginerul SILVII" 
CONSTANT1NESCI .

S-a pus un accent deosebii pe 
traducerea în viață a măsurilor pre
văzute în planul M.T.O., pe ridica
rea continuă a calificării muncitori
lor, precum și folosirea unor proce
dee avansate de lucru. Și rezultatele 
bune nu s-au lăsat așteptate. De pil
dă. de la începutul anului și pînă 
în prezent, producția de cărbune brut 
supusă preparării a fost depășită cu 
11 288 tone, producția netă de căr
bune preparați cu 7 977 tone, pro
ducția de cărbune special pentru 
semicocs cu 5 435 tone, iar produc
ția de brichete cu 573 tone. Calita
tea cărbunelui la sortul brichete a 
fost mai bună cu 2 la sută fa(ă de 
prevederile STAS.

La realizarea acestor succese, 0 
contribuție de seamă an adus-o schim
burile conduse de IOAN MUNTEA
NUL NICOLAE TELFGREDEANU. 
HIE MTNCOFF, VIOREL RODEANU, 
IOAN TOACA și NICOLAF. VÎJ- 
DFA

C. BĂDIȚĂ 
Petrila

TRANSPORTUL SUBTERAN
VERIGA DETERMINANTA 

ÎN ACTIVITATEA

DE PRODUCȚIE A MINELOR

de 
în- 
cu- 
mi-

Prjn specificul său, trans
portul subteran joacă un rol 
de seamă în viața unei ex
ploatări miniere, contribuind 
direct la îndeplinirea sarci
nilor de producție șl a indi
catei ilor economici. Marea 
complexitate și importanța 
deosebită a problemelor 
transport, a făcut să se 
rădăcineze — pe drept 
vint — convingerea că
na, pe lingă caracteristicile 
evidente' de unitate extracti
vă, nu e lipsită de multe din 
atributele unei întreprinderi 
de transport

Este bine cunoscut siste
mul clasic de transport al 
cărbunelui, utilizat de mine
le din Valea Jiului: după 
efectuarea complexului ope
rațiilor de excavare a căr
bunelui în abataj, acesta es
te încărcat în maie parte pe 
transportoare și condus spre 
punctele de încărcare în va- 
gonete, unde este deversat 
fie direct pe transportor, fie 
prin intermediul unui bun
căr. Vagonetele încărcate

sint dirijate prin diferite mij
loace — cum ar fi, de exem
plu, tractarea în trenu
ri mici cu locomoti
va LAM 4 — să zicem spie 
puțul orb de sector care le 
coboară (sau ridică) la ori
zontul de bază al minei. Fie
care sector are 1—2 puncte 
de concentrare, de obicei In 
jurul puțului orb, unde se 
formează trenurile cu pline. 
Acestea sînt remorcate de 
locomotive de diverse tipuri 
și transportate fie 
suprafață (în cazul 
de coastă), fie — 
adesea — la putui 
unde vagonetele sînt extrase 
în colivii de cîte 2, 4, 6 ori 
8 vagonele, sau sînt culbu- 
tate în silozuri în vederea 
încărcării în schipul puțu
lui central de extracție.

De aici, se deduce ușor că 
însușirea de bază a sistemu
lui actual de transport o 
constituie discontinuitatea, nu
meroasele puncte de trans
bordară. Același sistem este 
caracteristic și pentru steril.

direct la 
galeriilor 
cel mai 
principal

internațional
de muzică ușoară 

„Brașov-România 1969
• Marele premiu „Cerbul de aur" a fost obținut de tînăra 

solistă română Luminița Dobrescu

• ,.Cerbul de argint" a fost acordat concurentei cehoslovace 
Hanya Pazeitova, Iar cel de bronz concurentei olandeze Conny 
Vink

< Mecanicii 
loan Potop, 
troșanî, au 
motor S.B. 
pe mîini bune. Reparația va fi cu 
siguranță efectuată In termenul pla
nificat și de calitate.

auto Martin Mureșan și 
de la Autobaza T. A. Pe- 
prîmit spTe reparare un 
101. Motorul a încăpuți

Inovații 
valoroase

Limitele
bucuriilor

Colectivul preparațlei cărbu
nelui din Petrila se mîndreș’e 
cu mulțl inovatori harnici și 
pricepuți. Zilele trecute în u- 
zina noastră au fost aplicate 
două Inovații : „Linie scurtă 
pentru încărcarea vagoaeților 
cu fier vechi de la separație", 
concepută de lăcătușul Ion 
Szacacs și „Dispozitiv de în
dreptare a cupelor de funicu
lar deformate', inovația lăcă
tușului Aurel Iancu, care con
tribuie la crearea uner condi
ții optime de muncă și respec
tarea N.T.S. La mișcarea ino
vatorilor de la Petrila contri
buie și inginera Eugenia Bobar 
prin selecționarea cărților cu 
care îmbogățește biblioteca ca
binetului tehnic.

primăoăratice
Constantin BÂDUȚă 

Petrila

Soarele acesta gene
ros de martie, apariția 
vinzătorilor de ghiocel 
De la colțuri de străzi, 
afluența toi mai mare 
de pietoni pe arterele 
orașului sint semne de 
bun augur ale noului a- 
notimp atil de mult aș
teptai : primăvara.

Bucuria zilelor pline 
de lumină, are însă li
mitele ei din cauza unor 
insatisfacții.

Cît ningea și orașul 
sta ascuns sub straiul

in stafia de autobuze 
din apropiere, mai pes
te tot unde gospodarii 
nu se sinchisesc să 
transporte rămășițele de 
gheafă de peste iarnă. 
O altă sursă de insatis
facții — pe strada V. 
Roaită. Nici acum, cind 
trotuarele sînt gală să 
se usuce de noroiul a- 
dus de ploi pe sub pi
cioarele trecătorilor, șo
ferii diier ițelor autove
hicule nu se îndură să 
nu mai traverseze tro-
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' de nea, n-aveam aceste 

insatisfacții. Nici chiar 
atunci cind ninsorile 
s-au transformat in la- 
poviță și ploi, iar 
trotuare au apărut băl
toacele. Ne spălam 
noroi galoșii sau... cis- 
mulifele de cile două 
ori pe zi și ne resem
nam cu gindul că „vor 
veni și zile mai frumoa
se". Și iată că „zilele 
mai frumoase" au venit. 
De citeva săplămini nu 
a mai nins, nici nu a 
mai plouat. Grămezile 
de gheață amestecate cu 
noroi ce au stat In șir 
indian pe marginea tro
tuarelor s-au topit șl 
ele sub... pașii pietoni
lor. Dar, spre regretul 
nostru, nu peste lot. 
Chiar pe artera princi
pală a orașului, de-a 
lungul a zeci de metri, 
ele iși mai continuă pre
zența transiormlnd tro
tuarele in băltoace. Așa 
e In lața clădirii impo
zante a Oficiului P.T.T.,

pe

de

tuarele pe care lasă di
re groase de păminl de 
pe fostele zone verzi 
dintre noile blocuri pe 
care tot rotile mașini
lor lor le-au arat de-a- 
iungul a citorva luni. 
Dar nu supără pe ni
meni... In afară de tre
cători, cum nu supără 
nici coiful străzii de la 
'întretăierea eu str. N. 
Bălcescu transformată 
intr-o rampă de gunoi 
și... slaflonar de anima
le. Zilele luminoase ale 
începutului de primăva
ră slnt In contrast izbi
tor și cu gropile de pe 
străzi și cu „zonele ex
tinse" ale punctelor gos
podărești din „Aeroport" 
— cu toate urmele ne
glijentelor edilitare pe 
care le-au surprins zilele 
frumoase ale Iui mărți
șor in orașul nostru.

Nu așa se spune „Bun 
venit" anotimpului în
noirii, tovarăși gospo
dari 1

I. D.

materiale (armături, lemn 
ele), atît doar că circuitele 
de transport diferă.

Practica exploatărilor mi
niere din Valea Jiului a ară
tat că nu e suficient de a 
avea asigurată o linie de 
front la nivelul cerințelor, 
d este nevoie și de vehicu
larea corectă a produsului 
excavat, subintelegînd un 
transport ritmic de capacitate 
necesară pentru condițiile 
respective. îmbunătățirea e- 
vacuăril și asigurarea ritmi
că cu vagonele goale și ma
teriale contribuie direct la 
ridicarea randamentelor fron
turilor de lucru, întărind e- 
fectul măsurilor de strictă 
organizare a acestora.

Din aceste motive, în ul
timii ani, în toate țările cu 
navei dezvoltat al producției 
de cărbune, s-a constatat o 
evoluție ascendentă în tehni
ca. transportului în subteran 
și, în mod special, în trans
portul orizontal. Totodată, 
au avut loc schimbări struc
turale adinei în cadrul con
cepțiilor privind sistemul, de 
transport. Criteriile de bază 
care au început să capete 
fot mai mult credit sînt: 
„cota de nivel" a eficacității 
economice a transportului și 
ponderea reducerii manope
rei, respectiv creșterea pro
ductivității muncii în an?

ce

au 
în 
cu

samblu pe toate fazele 
compun procesul tehnologie 

, în cauză.
Preocupări de acest fel 

existat în permanență și 
Valea Jiului, vădite afcît
ocazia lucrărilor de concen
trare și modernizare a mine
lor existente, cît și la proiec
tarea noilor mine (Dîlja, Pa- 

. roșeni, Llvezeni). Realizările 
tehnice din uîtimii ani în 
ridicarea calității utilajelor 
de transport sînt remarcabi
le. S-au proiectat și1 execu
tat noi tipuri de transportoa
re cu raclete adecvate con
dițiilor din bazinul nostru 

, carbonifer, de tip ușor sau 
blindate, pentru pușcare di
rectă pe ele sau pentru ex
tragerea mecanizată cu ma
șini . de abataj șl s-a îmbu
nătățit continuu calitatea va- 
gonetelor de mină șl a lo
comotivelor, inaistîndu-se 
totodată și asupra îndeplini
rii tuturor condițiilor de se
curitate. Din păcate, una 
din măsurile da mare efect, 
și anume trecerea la vago- 
nete de mare capacitate, nu 
sa poate aplica în conjunc
tura actuală a minelor.

N. HINDOREANU 
inginer principal

_ electromecanic
(Continuare în pag. a 3-a)

Informația zilei
Azi, la Lupeni,
Faza orășenească 

a Concursului 
al IX-lea

Azi, la ora 18, în sala Pa
latului culturii din Lupeni 
vor avea loc întrecerile fazei 
orășenești a Concursului al 
IX-lea al artiștilor amatori.

Pe scena de concurs vor 
evolua formațiile de amatori 
de la cluburile sindicatelor 
din Lupeni, Vulcan și Uri- 
cani.

„CÎNTEC 
Șl VESELIE"
Orchestra populară „Vlăs- 

ceanca" din Giurgiu prezintă,

BUNEI
Hunedoara, Deva, Călan, Blaj, 

Alba Iulia, Cuglr, Brad, Lupeni, 
Vulcan, Petrila, Petroșani. O 
călătorie imaginară pe urmele 
celor care la intrarea intr-un 
magazin alimentar sau indus
trial, într-o cofetărie, intr-un 
restaurant etc., ne întreabă cu 
amabilitate: „Cu ce vă putem 
servi

Din 1962, de cind s-a înfiin
țat Școala profesională comer
cială din Petroșani, și pină In 
prezent, sute de tineri șl tinere 
s-au calificat aici, au Învățat 
primele noțiuni ale bunel de
serviri. In acest an școlar, pes
te 150 de băieți șl fete frec
ventează cursurile de zi și se
rale ale școlii.

„Laboratorul" școlii, un ma
gazin alimentar, unul textil 
un restauranl 
niatură 
inițiere in tainele < 
populației, chiar dacă 
sele alimentare, textile sau 
de alimentație publică nu sini 
decil mulaje. Instructorii 
practică Alexandru

șl 
toate în mi- 

constitule locul de 
deservirii 

i produ- 
cele

de
Pavel, Es-

cultură din Petro- 
martie 1969, la o-

la Casa de 
șani, azi 11 
rele 17 și 20, concert-specta- 
colul „Cinlec și > veselie", cu 
concursul soliștilor Mia Braia, 
Ileana Gonstantinescu, Flori- 
ca Floraa, Lrina Simion. Mo
mente vesele Vasile Tomazian.

Au început 
lucrările de 

înfrumusețare
Locuitorii grasului Petrila au 

satisfacția de a fi ooupantii pri
mului loc în - întrecerea desfă
șurată emul trecut, pentru cea 
mai bine gospodărită localitate 
din Valea Jiului. Tn dorința de 
a menține acest titlu, gospoda
rii orașului au început intens 
lucrările de Înfrumusețare a lo-

ȘCOALA

BRAȘOV 9 — De la trimi
șii Agerpres, S. Maximilian 
șl Tr. Catlncescu: duminică 
seara, la Teatrul 
din Brașov a avut loc închi
derea Festivalului Internatio
nal de muzică ușoară „Bra
șov—România" — 1969. Ma
rele premiu „Cerbul de aur" 
a fost obfinut de linăra solis
tă română Luminița Dobrescu. 
Celelalte două trolee ale con
cursului de interpretare au
revenit concurentelor Hanya 
Pazellova (Cehoslovacia) —
„Cerbul de argint" șl Conny 
Vink — (Olanda) — ~
de bronz".

fn afara celor trei 
juriul international al 
lulul, alcătuit din reprezentan
ții televlziunilor care și-au 
trimis coneurenți, a mai de-

Dramatic

.Cerbul

premii, 
festiva-

cernat trei mențiuni candlda- 
țllor i Mlhaela Mihai și Âh- 
da Călugăream! (România) șl 
Prlda Boccara (Franța). Pre
miul special al juriului a 
fost acordat solistului Roy 
Black, din R.F. a Germaniei; 
premiul Instituit de Uniunea 
Compozitorilor pentru cea mal 
bună interpretare a unui cin- 
tec românesc a lost obținui 
de solistul Janos Koss (Un
garia) ; premiul de populari
tate oferit de Municipiul Bra
șov a lost atribuit clntăreței 
elvețiene Jaquellne Midinelle ; 
„Premiul Tinereții", oferit de 
Centrul universitar Brașov, a 
revenit solistei Dagmar Fre
deric (R.D. Germană) și tine
rei interprete sovietice Maia 
Rozova, iar cel acordat de 
criticii de specialitate — so-

listei franceze Frida Boccara.
bupă solemnitatea laminării 

premiilor șl a celorlalte dis
tincții s-a desfășurat concer
tul laureafilor, care au fost șl 
de data aceasta acompanlațl 
de către orchestra de muzică 
ușoară a Radiolelevlziunii Ro
mâne, dirijată de Sile Dinlcti 
șl Gelu Solomonescu.

Spectacolul s-a Încheiat cu 
recitalurile ,,Hors Concours", 
susfinute de două celebre ve- 

Nakao 
Greco

dete mondiale: Mie 
(Japonia) și Juliette 
(Franfa).

Concertul laureaților 
cilalurile s-au bucurai 
deosebit succes.

După spectacol, Vaier iu Pop, 
președintele 
Române, a 
In onoarea 
festival.

și re
de un

Radloteleviziunil 
oferit o recepție 
partlcipanțllor la

O ♦■<> O O-

AL IX-LEA CONCURS AL FORMA] IILOR 
ARTISTICE DE AMATORI

III

aaliț&țll. Zonele verzi au fost 
curățite, Iar coroanele arbori
lor ornamentali tăiate. Mii de 
flori din sera I.G.C. așteaptă 
să fie plantate pe zonele verzi 
din Petrila șl Lonea, cind tim
pul se va încălzi.

Actorii Teatrului 
de stat 

din Petroșani 
în turneu

Turneul de 49 de zile între
prins de un colectiv de ac
tori al Teatrului de stat din 
Petroșani se apropie de sfîr- 
șlt. Actorii noștri au prezentat 
in fața iubitoriiloT Thatei din 
Cugir, Vințul de jos, Zlatna 
și Alba Iulia spectacolul cu 
piesa „Sosesc deseară". Azi șl 
mîlne ei vor prezenta aceeași 
piesă la Sebeș și Brad. Cu a- 
ceste spectacole, turneul a luat 
sftrșit.

...Și lâsînd cale liberă, spre a- 
firmăre plenară, tuturor pasiona
lilor cîntului ?l Jocului, înscriși în 
cea mai amplă șl totodată cea 
mai dificilă competiție artistică a 
amatorilor - Concursul al IX-lea 
- clubul sindicatelor din Lonea, 
gazdă model a1 primelor întreceri, 
și-a primit oaspeții cu inima șî... 
brațele deschise. Popularizarea 
făcută concursului, ambianța pro
pice creată amplei manifestări a 
tinerelor talente din cadrul lăca- 
șelor de cultură ale sindicatelor, 
organizarea ireproșabilă a între
cerilor - totul a condus, duminică 
seara, la Lonea, spre o compor
tare - cu oarecari oscilații - me
ritorie a „combatanților" scenei. 
Și, publicul, numerosul public care 
a renunțat la... festivitatea decer
nării „cerbilor" de pe micul ecran, 
spre a încuraja competiția ama- 
toricească locală, a făcut încă o 
dovadă a încrederii pe care o a- 
cordă artiștilor noștri amatori.

Conform programării, pe podiu
mul de concurs lonean, s-au pre
zentat formațiile artistice de ama
tori de la trei cluburi : Lonea, Pe
trila și Aninoasa. Vă prezentăm,

DESERVIRI
iera Zaharla sau Viorica Cazan 
urmăresc cu atenție flecare gest, 
flecare cuvint al „vînzătoarei" 
șl „ospătarului" in devenire. 
Chiar șl zîmbetul cu care tre
buie Intîmplnal clientul invizi
bil este corectat.

După proba „de atelier", ur
mează una mai dificilă in ma
gazinele și restaurantele-școală 
înființate în Petroșani. Aici, 
cele învățate trebuie aplicate 
„pe viu" în fața unor clienți 
pretențioși, iar locul mulajelor 
este luat de mărfuri șl produ
se adevărate.

Magazinul alimentar nr. 4 și 
restaurantul „Carpațl" sînt de
servite în exclusivitate de că
tre elevii acestei școli. Aici, 
cei mai buni instructori sînt 
clienții și consumatorii care le 
apreciază îndeminarea șl promp
titudinea.

In cadrul școlii, pe lingă o 
pregătire practică de speciali
tate, elevii primesc și o bună 
pregătire teoretică șl de cultu
ră generală fiind inlțiațl In tai
nele merceologiei, ale organi-

zării și tehnicii comerțului și 
In evidența operativă.

Rezultatele obținute la învă
țătură pe primul trimestru șco
lar sînt concludente. Din nu
mărul total de 281 elevi care 
au frecventat școala, 256 au 
obținut note de trecere ca do
vadă a preocupării cadrelor di
dactice din școală pentru o bu
nă pregătire a viitorilor lucră
tori din comerț.

De curînd s-a încheiat șl con
cursul cultural-artistic al ele
vilor pe școală, au fost orga
nizate simpozioane literare, în- 
tilnlrl care contribuie la educa
rea patriotică a elevilor, la for
marea gustului artistic.

Așa cum arăta profesorul 
Marin Verzan, directorul școlii, 
„in cei doi ani cît stau in școa
lă, elevii sînt înarmați cu cu
noștințe teoretice de cultură ge
nerală, cunoștințe de speciali
tate și în mod deosebit cu cu
noștințe practice pentru a pu
tea îace față cu succes unei 
deserviri civilizate ’ a popu
lației".

FOTOGRAFIA
IN CONCURS

BRATUIANU CONSTANȚA una din visătoarele 
harnice de la magazinul alimentar nr. 42 Petrila.

Foto : E. Doboș

în continuare, un scurt „film" al 
disputelor.

„Lovitura de începere" aparține 
oaspeților. Fanfara alubului anino- 
sean (dirijor loan Bara), atît în 
interpretarea uverturii ceaikovskie- 
ne dar mai ales în potpuriul na
țional „Buciumul Carpaților", ne-a 
apărut îndeajuns de sudată, re
proșurile îndreptîndu-se poate doar 
spre unisonizarea deseori dezar
mantă. Audiind fanfara clubului 
din Petrila (dirijor Victor Gaier) 
am avut, intr-adevăr prilejul să 
surprindem un... sunet mai plăcut, 
mai complet (în Interpretarea „Si
renei Iul Roaită" de V. Popovlcl, 
a „Zilei de toamnă", de Cutroupl 
și a piesei „In poieniță lingă 
plop" de Gheorghe Danga), dar 
„gustul mierii'4 a fost vădit „tam
ponat" de regretul că această va
loroasă formație nu și-a Inclus în 
repertoriu piese mal prestigioase, 
mal grele, din patrimoniul româ
nesc șl universal ăl acestui gen 
de muzică. Păcat.

Corul clubului din Lonea (se 
pare upicul... supraviețuitor din 
cadrul lăcașelor sindicatelor) a in
terpretat, cu aceeași știută sigu
ranță și măreție, sub bagheta pro
fesorului Gheorghe Popa, melo? 
dille „Republică, măreață vatră" 
de Ipn Chlrescu, „Cîntecul nopții" 
de Sllcher și „Partîd lumină vie" 
de Llvlu lonescu.

Orchestra de muzică populară 
a clubului din Aninoasa șl-a sus
ținut, apoi, soliștii vocali într-un 
acompaniament îngrijit. S-a deta
șat de ceilalți, prin calități vocale 
Incontestabile, solista Viorica Fodor 
care și-a „zis" melodiile cu mult 
simț, trăire afectivă și autentici
tate. Tot de la Aninoasa, s-a pre
zentat în concurs șl formația de 
muzică ușoară (In componența că
reia există douâ „valori" indubi
tabile : chitariștii Victor Alb si 
losif Lukacser). Tînăra orchestra» 
care a crescut substanțial valorlO 
în ultimele luni, a dispus de o so* 
listă vocală posibilă de mari suc
cese în viitor, Lucia Gruleț („Te 
Iubesc ca-n prima zi" si „Aventu
ra") șl de o „achiziție" (cind a fost 
perioada transferurilor în muzica 
ușoară noi nu ștMm ?) de la Vul
can, solistul Antonin Udroiu, poa
te cel mai bun .solist vocal al se-

V. TEODORESCU

(Gonlinuaie In pag. a 3-a/

Vremea
Ieri, temperatura aerului la 

Petroșani, a oscilat intre mi
nus 5 grade și plus 9 grade, 
iar la Paring intre minus 7 gra
de și plus un grad.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
frumoasă, cu cer mai mult se
nin. Temperatura in ușoară 
creștere.
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Jiul — Vagonul 2-0 (1-0)
DUPĂ MINUTUL 90

• Stadion Jiul: moale dar bun de joc • Timp 
frumos • Spectatori : peste 6 000 • Au marcat : Li
bardi. minutul 15, din 11 m și Cotormani, minutul 80.

ECHIPELE : JIUL : Stan - Talpai, Georgevici, Georgescu, 
Mihai — Popa Remus, Libardi — Peronescu, Cotormani, 
Baicu (Achim), Naidin (Sandu). VAGONUL : Matache — 
Mihâilescu, Pop, Boroș, Mulroth — Chivu, Halagion (Dvor- 
jak) - Mertes, Arnoțchi (Dembrovschi), Adam, SKrlogea.

7j| de martie cu soare. Soare cu 
►dinii '. Dai cind Iubești fotbalul nu-ți 
pasă de vreme. Așa se face că peste 
6 000 de spectatori au ținut să fie 
prezenți duminică în tribunele stadio
nului din Petroșani la primul meci 
al Jiului din acest retur de cam
pionat.

5 minute înainte de meci. Atmosfe
ră festivă. Un grup de pioniere, îm
brăcate în frumoasele lor uniforme, 
așteaptă cu buchete de flori în mîini 
tpre a le oferi adversarilor noștri. 
Tribunele dau în clocot... Cei „22" 
Iși fac apariția la mijlocul terenului. 
Și jocul începe...

Intr-o formulă nouă, Peronescu — 
Cotormani — Baicu — Naidin, ata
cul Jiului pornește vijelios spre 
poarta proaspătului arădean Mata
che. Pe rînd, Peronescu, Cotormani, 
Baicu, încearcă vigilența portarului a- 
rădean. dar acesta este întotdeauna 
la post. Jiul jbacă în Viteză, eu 
schimburi derutante de locuri, fee a- 
propie de careul de 16 metri al ad
versarilor dar aici se lovește de un 
zid puternic, de o înălțime aprecia
bilă, alcătuit din Mihăllescu — Pop 
— Boroș — Mtilroth, care respinge 
totul. Gazdele obțin cîteva comere 
consecutive, rămase fără rezultat. Dar

Peronescu centrează de pe stingă înalt în fața porții lui Matache, Co
tormani se arcuiește ușor In aer după balon șl 2—0 pentru Jiul.

Foto: E. FRITSCH

Cele'alte 
rezultate

Petrolul-Rapid 0-2
F.C. Argeș-Steaua 0-2
„U“ Cluj—Dinamo Bacâu 2-0
Farul—Crișul 1-2
Progresul—Politehnica 1-0
Dinamo Buc.— A.S.A. Tg.

Mureș 4-0 
U.T.A.-.U" Craiova 3-0

Etapa 
viitoare

Rapid - „U" Cluj
Vagonul — Dinamo București 
„U“ Craiova — Jiul
Steaua — Petrolul
Politehnica - F.C. Argeș 
Crișul - U.T.A.
Dinamo Bacâu - Progresul 
A.S.A. Tg. Mureș - Farul

vine minutul 15. Cotormani se în
dreaptă cu mingea la picior spre 
poarta lui Matache, dar este „cul
cat' de un apărător advers. Lovitu
ra de la 11 metri este transformată 
magistral de Libardi. Jiul conduce 
cu 1—0 și parcă-i cresc aripi. Tri
bunele aplaudă, cer majorarea sco
rului, dar el va rămînc '•neschimbat 
plnă la pauză. Ocazii de a Înscrie 
au mai avut jiuliștil. Notăm doar pe 
cele mai clare, din minutele 18, 30 și 
35 cind Peronescu, Baicu și Cotor- 
mani ezită să intervină, întîrzie, dînd 
posibilitate lui Matache să blocheze 
balonul. In acest timp, înaintarea Va
gonului, cu Adam in centru, se lup
tă fără succes cu apărarea Jiului, 
unde Talpai și Georgescu sint foarte 
atenți, sîrgudncioși, Intervin prompt, 
salvator. Arădenii obțin in această re
priză 5 corn ere, cu unul mai puțin 
declt Jiul, Adam, Arnoțchi șl Hala- 
gran încearcă de oîteva ori poarta 
dar șuturile lor trec pe lingă sau 
peste. Scor la pauză 1—0 pentru Jiul.

In repriza secundă, înlocuirea lui 
Baicu cu Achim aduce oarecare pros
pețime în atacul Jiului. Oîteva exchi- 
blțil tip Achim fac deliciul galeriei, 
dar ele nu vin în ajutorul echipei. 
O combinație Achim — Naidin li dă 
posibilitate ultimului să trimită ou 
capul puțin peste poarta adversă. 
Apoi Cotormani, Libardi șl Perones
cu 11 obligă pe Matache să se în
trebuințeze serios. O ocazie foarte 
bună o irosește Cotormani în minu
tul 65 cînd de la 5 metri expediază 
pe lingă poartă o minge primită de 
la Achim. Și în atacul arădean se 
produce o modificare: Dembrovschi 
la locul lui Arnoțchi. In minutul 60, 
noul intrat în echipă șutează extrem 
de puternic, la semiînălțime, dar Stan 
arc o intervenție uimitoare și res
pinge un gol gata făcut. Mingea a- 
junge In picioarele lui Adam la cir
ca 5 metri de poarta noastră; tri
bunele au înghețat, dar Adam le-a 
redat liniștea șutind pe lingă poar
tă. A fost cea mai mare ocazie a oas
peților care, fructificată, ar fi con
semnat, poate, alt rezultat pe tabela 
de marcaj. Am mai notat un șut al 
lui Sfîrlogea pe lingă poartă In mi
nutul 72 și cam atît a făcut Vagonul 
In această repriză. Gazdele păstrează 
tempoul din prima repriză, combină 
foarte bine In cîmp și tn minutul 80 
majorează scorul la 2—0. Peronescu 
vine pe stingă, primește o minge la 
jumătatea terenului, înaintează ver
tiginos și centrează Înalt In fața por
ții lui Matache. Acesta e depășit de 
minge la care sare acrobatic Cotor
mani șl o trimite plasat cu capul In 
poartă. Meciul e jucat. Jiuliștil plim
bă mingea. îl mai încearcă de cîteva 
ori pe Matache, în timp ce arădanil 
slnt resemnați.

Fluierul arbitrului pune capăt unul 
meci frumos, în care echipa noastră 
a fost mai bună, a muncit mai mult, 
a dorit să Învingă șl a învins. Este 
meritul tuturor jucătorilor jiuliști pen
tru această victorie, cu sublinieri 
pentru Talpai, Peronescu, Lîbardi, Po
pa Remus, Georgescu, Cotormani. 
Cu mai multă insistență în atac, cu 
mai multă precizie în șut și cu.., 
mai puțină formă a lui Matache,

Larma tribunelor s-a stins. Cei 22 de jucători se 
îndreaptă spre cabine, in timp ce aproape 6 000 
de spectatori pleacă acasă mulțumiți de jocul echi
pei favorite - Jiul - și de rezultat. Culegem cîteva 
impresii asupra acestui meci prim din retur al 
Jiului.

VINTILĂ MÂRDĂRESCU, 
observator federal: tn ansam
blul sdu, focul mi-a plăcut. 
Jiul a jucat mai bine dar nu 
Încă la valoarea sa. Victoria 
este meritată. Arădanil au ac
ționat foarte bine in apărare 
și nesatisiăcălor la înaintare. 
Am remarcat jocul bun al lui 
Talpai, ’Georgescu, Popa, Li
bardi, Peronescu de la Jiul, al 
lui Malache, Mertes, Chivu, 
MUlrolh de la Vagonul. Arbi
trajul — loarte bun.

TITUS OZON, antrenorul 
Jiului: Sini mulțumit ăum a 
jucat echipa mea șl slnt fi
rește, mulfumit că am Învins. 
La capitolul remarcafl, pot 
spune că jucătorilor Perones
cu, Talpai, Libardi, Georgescu, 
li s-au adăugat dintre noii so
siți Cotormani și Popa Remus. 
Arbitrajul — bun.

COTORMANI, jucător la

Jiul: Am așteptat cu nerăbda 
re primul meci de campionat 
cu noua mea echipă. Sint foar
te bucuros că acest meci l-am 
terminat victorioși, că la vic
toria noastră ml-am adus și 
cu contribuția, marcind și un 
gol. Personal apreciez că me
ciul a lost bun, deși putea li 
mal bun, mal ales in ceea ce 
privește echipa noastră.

POP, Jucător la Vagonul: 
tmi pare loarte rău că am 
pierdut un meci pe care-l pu
team cișllga. Nu exagerez au 
nimic, spunind că am avut un 
meci ușor cum nu cred să 
mal avem curfnd In deplasa
re.

TRAIAN STUPARU, specta
tor : Mă mulțumește jocul e- 
chipei șl rezultatul deși băie
ții noștri puteau marca mai 
multe goluri.

CLASAMENTUL

G. DINU

1. U. T. A. 16 11 2 3 28-13 24
2. „U" Craiova 16 8 3 5 30-28
3. Dinamo București 16 8 2 6 32-18 ie
4. Jiul 16 7 4 5 19-15 <8
5. Politehnica 16 8 1 7 17-19 17
6. Farul ț6 7 2 7 23-23 (6
7. Dinamo Bacău fi 7 2 7 19-21 16
8. Progresul 16 6 4 6 15-12 K
9. Steaua 16 7 1 8 28-22 P

10. „U" Cluj 16 7 1 8 26-25 15
11. A.S.A. Tg. Mureș 16 7 1 8 22-25 f5
12. Petrolul 16 7 1 8 16-20 15
13. Rapid 16 6 3 7 18-22 15
14. Crișul 16 5 4 7 16—17 14
15. F.C. Argeș 16 6 1 9 19-27 13
16. Vagonul 16 4 2 10 25-40 10

PRONOSPORT
Concursul nr. 10 din 9 martie 1969

1. U.T. Arad — „U" Craiova 1
2. F.C. Argeș — Steaua 2
3. Petrolul — Rapid 2
4. Jiul — Vagonul 1
5. „U" Cluj — Dinamo Bacău 1
6. Farul — Crișul 2
7. Dinamo București — A.S.A. Tg. Mureș 1
8. Florentina — Lanerosl 1
9. Napoll — Bologna X

10. Pisa — Verona X
11. Roma — Internazlonale 2
12. Torino — Palermo 1
13. Varese — Sampdorla X

DIVIZIA C

Minerul Lupeni
și-a surclasat adversarul

AGENDA CAMPIONATULUI
JUDEȚEAN

Aninoscnii an luat un start bun
Fotbaliștii de la Minerul Aninoa- 

*a au ținut cu orice preț să la un 
start bun în acest retur de campio
nat in meciul cu Energia Deva. Și, spre 
mulțumirea generală, au reușit. Jo
cul nu s-a ridicat la un nivel supe
rior datorită terenului greu, desfun
dat, care a pus multe probleme ju
cătorilor. In prima repriză, ambele 
echipe au ocazii de a înscrie dar 
scorul lămîne alb plnă la pauză.

Repriza secundă avea să aducă 
victorie gazdelor și mulțumirea spec
tatorilor. Anhiosenil atacă în trom
bă și 11 obligă pe deveni să se 
•pere supranumeric. în minutul 75 
Insă apărarea acestora cedează. Flo
rian Broască înscrie la o învălmă

șeală în fața porții adverse. Cu 6 
minute înainte de finalul partidei, 
Daniel Olteanu majorează scorul la 
2—0 pentru echipa sa, rezultat cu 
care ta sfîrșit partida. Aninosenli 
au luat, așadar, un start bun în 
returul campionatului. De remarcat 
că jucătorul Ionică de la Minerul 
a fost eliminat de pe teren pentru 
proteste repetate la deciziile arbi
trului Nicolae Găman din Simeria, 
care a condus slab, cu muMe Gre
șeli.

La juniori: Minerul Aninoaso — 
Energia Deva 0—3, deoarece local
nicii nu au prezentat legitimațiile (I).

Constantin DANILA

Gloria Hațeg — Parîngul Lonea
3-2 (0-2)

In prima etapă a returului, hațe- 
aanii au trecut prin emoții. Oaspe
ții au Început bine, au înscris de 
două ori In primele 45 de minute, 
prin Baky, și se părea că victoria 
finală nu Ie va scăpa.

Partea a doua a întllnirll a fost 
eomplet schimbată față de prima. 
Gazdele intră pe teren hotărîte să 
Încline rezultatul în favoarea lor. 
Blc- acționează în viteză, combină 
frumos și înscriu trei goluri în timp 
ce lonenii nu mai reușesc nimic. Au
torii celor trei goluri ale hațegani-

Iot au fost i Armie, Gazan 
șl Nagy. în ultimele 10 minute ale 
partidei, oaspeții sînt pe punctul 
de a egala dar cele două mari oca
zii pe care le au le ratează. 
Astfel, jocul ia sflrșlt cu scorul de 
3—2 In favoarea echipei Gloria Ha
țeg. Meciul a fost condus corect de 
arbitrul Florea din Deva. S-au re
marcat : Marcu șl Manea de le Ha
țeg, Baky de la Lonea.

La juniori: Gloria Hațeg — Pa
rîngul Lonea 2-0 (2-0),

Nicu SBUCHEA

De mull timp nu am 
mal avut prilejul să a- 
slstăm la o victorie „la 
zero" a elevilor prof. 
Ceacu. După numai o 
oră de joc, scorni era 
de 3—0 pentru Știința 
în meciul cu. Construc
ții București.

Studenții au jucat mai 
bine ca în meciurile 
anterioare, au atacat pu
ternic prin Boqdan, Co- 
marnlțchl, Miiller, au 
creat faze derutante 
prin Neațu și Țveln. Li
nia a doua a petroșă- 
nenllor a funcționat mai 
bine ca orlcînd, avind 
în Șchlopu un Inteligent 
coordonator. Promiță
toare a fost și evoluția 
tinerilor Sălăjan șl Stoi
ca. Atuul învingători
lor a fost dublajul, pî
nă mal astăzi — Ine
xistent.

Șl totuși, dacă ar fi 
să acordăm o notă mo

dulul In care au evo
luat al noștri, am fl puși 
In situația să scădem 
ranițe puncte datorită 
„tradiționalelor'' căderi 
Inexplicabile. Astfel, In 
primul >et. Știința „are" 
5—1 șl 13—10, ca în 
cele din urmă să cîș-* 
tlge cu greu : 16—14.
Tn setul ultim (al trei
lea), după 4—1 și 13— 
12, ajunge la 14—15 șl 
numai cu un ultim e- 
fort (deci se poate !) a 
reușit victoria : 17—15. 
In contrast cu aceste 
căderi, am remarcat re
venirea excelentă din 
setul doi cind, de la
I— 5, după un timp de 
odihnă cerut de antre
norul Ceacu, a ajuns la
II— 5 șl In finalul se
tului la 15—12.

Oaspeții au prezentat 
o formație modestă. Cu 
țoale acestea, au pus 
de multe ori In dificul

tate echipa din Petro
șani. Avind in Mun
teanu un foarte bun 
trăgător iar In Moacă 
un bun coordonator, 
constructorii au creat 
multe emoții galeriei 
petroșănene (astăzi in 
zi mare, alături de e- 
chlpă șl la bucurie șl 
la necaz, lucru mal rar 
pe la noi).

Victoria Științei este 
pe deplin meritată, dar 
pe \ Iilor studenții vor 
întilnl adversari mult 
mal puternici. Situația 
precară din clasament 
nu Ie mal permite nici 
un moment de relaxa
re. Deci atenție...

Excelent arbitrajul 
prestat de Mocanu Wil
ly (Galați) și „secun
dul'' său Lepăduș 
Gheorghe (Alba lulls).

Nicolae LOBONȚ

Succese In lanț ale elevilor 
de la Școala sportivă

Elevii Școlii sportive Petro
șani au participat la sfîrșitul 
săplămînii trecute la mal mul
te întreceri, în localitate șl In 
deplasare, la care au obținut 
rezultate demne de laudă. Să 
le trecem In revistă, In ordi
ne, spre mulțumirea micilor 
sportivi și a părinților lor, spre 
satisfacția profesorilor care se 
ocupă de pregătirea lor.

H A N D iH L

In vederea turneului pe care-l vor 
întreprinde luna viitoare In R. D. 
Germană, elevele-handbal iste se pre
gătesc cu toată seriozitatea. In ca
drul acestor pregătiri, jucătoarele de 
la Școala sportivă șl oîteva de la Ști
ința s-au deplasat în zilele de 8 șl 
9 martie la Cluj unde au susținut 
două întilniri amicale cu formația de 
divizia B, Universitatea din localitate. 
Primul meci l-au cîștigat gazdele cu 
14—12 iar cel de-al doilea a revenit 
jucătoarelor noastre la o diferență ca
tegorică : 21—14. Au fost folosite 18 
jucătoare dintre care s-au evidențiat 
Domșa, Barabaș, Maier, Ionescu, Că- 
tuțoiu. Ambele rezultate slnt meri
torii dacă ne gindim că la prima 
partidă jucătoarele noastre s-au pre
zentat diTect de la mașină, fără a 
avea timp de masă sau de odihnă.

TENIS DE MASĂ

Orașul Oraiova a găzduit în zilele 
de 7—8—9 martie a. c. faza de zonă 
a campionatului republican de tenis 
de masă senioare și seniori. Dintre 
cei 15 reprezentanți ai județului Hu
nedoara, cea mai bună comportare a 
avut-o eleva de 11 ani Ildlko Gy6n- 
gyOși, de la Școala sportivă Petroșani,

secția Lupeni, care a ocupat locul IV 
la individual, calif ici ndu-se pentru e- 
tapa fin-ală ce va avea loc tn Capi
tală. Este un succes deosebit pen
tru această elevă de 11 ani să lasă 
în urmă jucătoare senioare cu expe
riență și să ajungă In finala țării.

LUPTE

Din luna octombrie a anului 1968, 
la Școala sportivă Petroșani a luat 
ființă o secție de lupte condusă de 
vrednicul profesor Gheorghe Pop, di
rectorul adjunct al școlii. Primele re
zultate bune ale elevilor lui Gheoi- 
ghe Pop n-au întîrziat să apară. Du
minică, cei doi elevi petroșăneni oa
re an participat la etapa județeană 
a campionatului republican de lupte 
seniori au obținut rezultate meritorii. 
Concurînd la categoria 48 kg, Marcel 
Căldărar a ocupat locul III, iar ion 
Fchervari s-a clasat pe locul LV la 
aceeași categorie.

GIMNASTICĂ

28 de gimnaști au participat în ziua 
de 7 martie a. c., sub îndrumarea 
profesorilor Eugenia Peterfl și Petru 
Mira, la un concurs bilateral la Tg. 
Mureș, obținînd rezultate bune. La 
categoria a IV-a băieți, elevul Andrei 
Bacoș din clasa a III-a a obținui la
cul I, în llmp ce colegul său Cristian 
Enoiu a obținut același loc la cate
goria a III-a, iar Ion Tomșa a ocu
pat locul I la categoria T. Tot pe lo
cul I s-a clasat șl eleva Rodica Hor- 
goș la categoria a III-a, iar Dorina 
Boiangiu a obținut locul 1 la cate
goria maestre.

Jiul putea obține un scor mai mare. 
Dar șl așa e bine. Ne-a plăcut jocul 
Jiului în clmp, pasele precise, la om, 
culcarea balonului, calmul în apăra
re, dorința tuturor de a oferi un joc 
bun numeroșilor spectatori.

Vagonul a acționat rupt, izolat. 
Greul Da dus apărarea în care Pop, 
Mtilroth șl Mihăilescu au muncit e- 
noTm. iaT Matache a apărat excelent. 
La mijlocul terenului, Chivu și Hala- 
gian s-au străduit să facă ceva, dar 
Înaintașii, dintre care doi cu nume 
sonore plnă nu de mult, Adam șl 
Sfîrlogea, nu le-au Înțeles Intențiile, 
au teșit prea repede din lupta corp 
>a corp ou apărătorii Jiului.

Un cuvlnt despre brigada ploleș- 
teană de arbitri avlndu-1 la centru 
pe Em. Vlalculescu i bună.

Milne, Jiul joacă cu Rapid, pe te
renul din Rm. Vîlcea, medul din 
optimile „Oupel României" la fotbal

La tlneTOt: Jiul — Vagonul 2—0. 
Au înscris Dteconescu șl Dobrescu 
din 11 metri.

Dumitru GHEONEA

Aproape 2 500 de spectatori au 
luat loc duminică în tribunele sta
dionului din Lupeni pentru a urmări 
întilnirea dintre Minerul și Metalul 
Topleț. Etapa inaugurală a returu
lui a fost de bun augur pentru fot
baliștii din Lupeni. Ei și-au depă
șit partenerii de întrecere cu un 
scor categoric: 6—0, anunțind re
zultate bune și în viitor. Pe un te
ren greu, jucătorii celor două echi
pe au făcut multă risipă de ener
gie pentru a conduce mingea, pentru 
a crea faze de fotbal care să placă 
spectatorilor.

Localnicii încep puternic și în 
minutele 2, 5, 7, 8, ratează mari o- 
eazli prin Lenu, Precup, Cotroază, 
Șafar. Aceste ratări anunțau Insă 
golurile viitoare. Primul cade In 
minutul 18. In urma unei lovituri 
libere de la 18 metri de poarta ad
versă, Precup simulează că șutează 
șl Pali trimite puternic balonul In 
plasă. Tot dlntr-o lovitură liberă 
este înscris și al doilea gol, în mi
nutul 41 de către Șafar. Gu 2-0 se 
încheie prima repriză.

Chiar în primul minut de la re
luarea jocului, Cotroază înscrie al 
treilea gol pentru echipa sa, pentru 
ca peste 5 minute Șafar să treacă 
în slalom printre toți adversarii În
scriind un gol splendid: 4—0 pen
tru Minerul. Același Șafar urcă sco
rul la 5—0 în urma unei pase pri
mită de ța Uilecan. Pînă la sfîrșitul 
meciului gazdele mai au multe oca
zii de a înscrie dar numai una mal 
este fructificată de Cotroază In mi
nutul 89, așa că meciul se termină 
cu scorul de 6—0 pentru echipa din 
hupenl.

In dauna unui adversar modest, 
localnicii au făcut un joc bun pen
tru care merită aprecieri întreaga 
echipă, din care Șafar a fost exce
lent.

Minerul Lupeni a jucat In urmă
toarea alcătuire: Dae — Ambiuș, 
Popescu, Pal), Rus — Lenu, Sima — 
Uilecan, Cotroază, Șafar, Precup.

A condus slab o brigadă de ar
bitri din Sibiu âvînd la centru pe 
T. Andrei.

V. ZARGULEA

Portarul din Topleț va scoate pentru a șasea oară balonul din plasă.
Foto: A DULA

Știința a adus un punct 
de la Copșa Mica

„Cupa Voin(a“ la schi
In zilele de 8 șl 9 martie a.c.; 

pe pîrtiile de la Straja s-a des
fășura! concursul de schi do
tat cu „Cupa Voința", ba con
curs, organizat In cinstea Zilei 
de 8 martie, au participat spor
tivi al asociațiilor Minerul Lu
peni, Energia Paroșeni și Vo
ința Petroșani, din Deva, Hu
nedoara, Hațeg șl Brad.

lat A ciștigători 1 probelor :

Coborlre seniori; 1) Andrei 
Gerștenbreln; 2) Alexandru Acs, 
ambii de la Voința Petroșani/ 
0) Aron Peter, Minerul Lupeni. 
Coborîre Juniori; 1) Tiberlu 
Pecsar, Minerul Lupeni/ 2) Io
sif Jurj, Voința Lupeni; 6) A- 
dalbent Kato, Minerul Lupeni. 
Coborîre fete: 1) Terezia Kalo, 
Minerul Lupeni; 2) Marla Acs, 
Voința Petroșani. Slalom uriaș

seniori: 1) Alexandru Acs; S) 
Constantin Munteanu, Energia 
Paroșeni; 8. Adalbert Kato. Sla
lom uriaș juniori: 1) Tiberlu 
Pecsar; 2) Iosif Bihoreana, E- 
nergia Paroșeni; 0) Adalbert 
Kato. Slalom uriaș fete: 1) Ma
rla Acs; 2) Terezia Kato.

In urma rezultatelor obținute, 
aupa pusă In joc a fost clșfi- 
g&lă de Minerul Lupeni. In cla
sament urmează Voința Petro
șani și Energia Paroșeni.

G. A.

Știința Petroșani s-a deplasat du
minică la Copșa Mică unde a jucat 
ou formația Metalul din localitate 
care are același număr de puncte 
ca și Știința și deci aceeași preten
ție la titlu. Jucătorii petroșăneni 
s-au comportat foarte bine reușind 
un valoros rezultat de egalitate: 
1—1. Partida a avut două aspecte 
diferite. Prima repriză a aparținut 
gazdelor cind au șl Înscris, iar cea 
de a doua a fost dominată de oas
peți care au egalat. Metalurgiștll 
au Început meciul puternic sperînd 
să obțină o victorie ușoară. Dar 
ei s-au lovit de apărarea fermă a 
Științei care a spulberat cu calm 
șl promptitudine totul. Gazdele des
chid scorul In min. 26. Ele atacă 
în continuare susținut dar nu mal 
reușesc să finalizeze nici o acțiu
ne. Știința temperează jocul și con
traatacă periculos pe aripi, Insă ine
ficacitatea alacanților Iși spune și 
de această dală ouvlntul.

în repriza a doua însă studenții 
sesizează căderea fizică a adversa
rului, Iși creează ocazii peste oca
zii dintre care doar una este fina
lizată In mân. 85. O pasă a lui Pă- 
nescu 11 găsește pe Bulbucau, a- 
cesta trimite lui Matei, care aduce 
egalarea penriu echipa sa. Ulti
mele cinci minute nu mai aduc mo
dificarea scorului, astfel că Știinla s-a 
întors de la Copșa Mică cu un re
zultat deosebit de valoros care o 
menține în continuare în lupta pen
tru șefia seriei. Peste valoarea ce
lorlalți jucători de la Știința s-au 
ridicat Știr (cel mal burA de pe 
teren), Tudor, Izvemari, Munteanu, 
Bulbucan, Pănescu. Bun arbitrajul 
brigăzii craiovene conțiusă de Oc
tavian Comșa.

In acest meci Știința a aliniat ur
mătoarea formație: Marincan — 
Popovici, Izvemari, Tudor, Varho- 
nic — Bulbucau, Știr — Munteanu. 
Matei, Răsădeam;, Păhvscu.

G. I.
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Cum pregălim pe cei 
primirea în rîmlul

care solicită 
comuniștilor

MARȚI II MARTIE

DEMH1ZÎIID PORÎIIE FRflMOSflLII

Ing. Dumitru ALBESCU 
secretarul comitetului de partid 

E.M. Vulcan

O t ?udi|ie hotărîloare pentru in- 
ifiTlrea rolului conducător al partidu
lui. a puterii de înrîuriTe a crganl- 
zațiilor sale o constituie lărgirea 
continuă a rîndurilor partidului. 
Onriteftul de partid ai minei Vulcan 
F-1 preocupat permanent de condu- 
ccrea muncii de primire in partid la 
nivelul tuturor organizațiilor de bază 
care au posibilități de primi re 1n 
w”' al la sectoarele product’ve. 
îndrumate de comitetul de partid, 
organizațiile de bază de partid, au 
p is un accent mai mare pe ce' tătile 
moral-poll lice și profesionale sie 
re-or raTC solicită primirea In rindu
rile partidului, drept rezultat, s-a 
inrbnnătStit simțitor munca cu activul 
fără de partid, a crescut nivelul 
muncii educative In rlnd’l uieciștilor 
pentru atragerea In rindurile mem
brilor de partid a celor mai buni și 
merit irosi tineri.

In cursul anului 196" organizațiile 
de partid de la E.M. Vulcan au pri

mit în rindurile lor un număr de 73 
membri, majoritotea acestora din 
sectoarele productive, iar aproape 
55 la sută din cei primiți in partid 
provin din rindurile Uniunii Tinere
tului Comunist. Dintre coi caro au 
fost primiți în rindurile partidului 
putem enumera pe muncitorii Trai cu 
Gheorghe, Beznă Virgil, Popescu loan,

Viata de partid
Ruicu loan, Vilceanu Dumitru, Cărfi- 
șel lbita, Bivol Aurel, Tordan loan, 
inginerii Diaconu loan. Dijmănoscu 
Luca si Văduva Gheorghița, tehni
cienii Lupulcscu Mircea, Mărgineanu 
Alexandru, ’ Băltățescu Mircea șl 
alții care, prin activitatea ce o des
fășoară în cadrul colectivelor de 
muncă, sînt exemple demne de urmat 
pentru cei din junii lor. Rezultate

isprava 
meșterilor 

de la 1. G. L
decembrie anul trecut, 
Jiul din Petroșani a

In 3 
hotelul 
fost închis pentru reparații. 
„Șapte meșteri mari, calfe și 
zidari" de la sectorul I.G.L. din 
localitate au purces ia lucru. 
Și au tăcut o ispravă de să li 
se ducă vestea I întii au zu
gravi? camerele, apoi, după re
pararea și curățirea parchetului, 
au Început să... desfacă ziduri
le, tavanul. Au muncit, cum 
s-ar zice, fn stilul celui din le
genda .Meșterul Manole". Pină 
au incasal o parte din suma 
de 270 mii lei prevăzută pen
tru reparații. Cfnd s-au văzul 
cu paralele in buzunar, pofta 
de l'.rru a începui să-i pără
sească. Cit despre calitatea 
lucrului... poate fi recunoscută 
după picăturile de ploaie ce 
cad din tavan. Cine nu crede, 
se poate convinge că nu spu
nem basme.

Dar numai după ce în preala
bil face un tur de recunoaștere 
și „Irăminlă" cu rotile toată por
țiunea de teren viran de la 
inlrarea in respectivele străzi. 
In scurt timp drumul e trans
format in... arătură. Ca să mai 
poată răzbate spre casă, cetă
țenii au nevoie de cizme. Li
niștea cartierului e și ea ia 
discreția tractoristului. Locui
torii din jur nu mai au nevoie 
de ceas deșteptător ; fi scoală 
cu noaptea în cap tractoristul 
de pe tractorul nr. 41 HD 1485. 
De asta finem să-i atragem a- 
tenfia să nu mar confunde car
tierul în care locuiește cu co
drul !

Recunoștință

Cartierul 
nu-i codru!

Locuitorii străzilor Piscului 
și Liliacului din cartierul So- 
hodol (Paroșeni) de la o vreme 
nu mai au pe unde merge spre 
case și nu mai au liniște. Cind 
se inserează, un tractorist de 
la sectorul J.F. Lupeni coboa
ră de la pădure. Dar cum lui 
fi este greu să vină pe fos, 
aduce cu el și tractorul cu re- 
mnreă. îl „garează" in cartier.

După ce și-a vfndut produ
sele fn piala din Lupeni, un 
producător și-a vîrît, fără să 
bage de seamă, porlmoncul cu 
acte și bani... dc lingă șerpar. 
ObservSnd mai tîrziu lipsa 
portmoneului, omul, un bq- 
trîn de 70 de ani,era disperat. 
Tocmai își făcea socotelile cil 
păgubise, clnd a fost anunțai 
să se prezinte la miliție. Ele
vul Dumitru Crivașa, de la 
Școala generală nr. 1 Lupeni, 
allîndu-se prin piafă, găsise 
portomenul. Fără să stea 
pe gînduri. a predat la miliție 
adele și banii — 900 de lei. 
Bălrinul, impresionat, 
brăjișal părintește pe 
i-a mul|umil din lot 
pentru fapta -sa.

P. BREBEN
(După sesizările iov. C-lin 
Țigărea și Nicolae Drăgoi 
și relațiile primite la mili
ția orașului Lupeni)

l-a fm- 
copil ?l 
sufletul

bune in munca de întărire a rondu
rilor lor an obținut mai ales organi
zațiile de bază II B II C. Ill B, IV A. 
V A, vin A. VIII B IX -atelier me- 
canh , X rambleu, XII C și XII B oare 
nu primit in anul 1968 cite 3 și 5 
membri

Cu toate rezultatele obținute In 
munca de primire în partid se maâ 
manifestă unele neajunsuri. Avem 
organizații de partid ca de exemplu 

1 C, VI A. VI C si VIII C caro, deși au a- 
vul suficiente posibilități, în 1068 nu 
au reușit să primească nici un tovarăș 
in rindurile membrilor de partid. Pe 
de altă parte, unele birouri ale or
ganizațiilor dc bază, printre caro 
111 A. V C, VTl-depozit etc., se rezu
mă in pregătirea celor care solicită 
primirea în partid doar la 2-3 zile 
înainte de ținerea adunărilor gene
rale. Din această cauză unii tovarăși 
sînt insuficient pregătiți pentru a 
primi înaltul titlu dc membru al 
Partidului Comunist Român. Această 
situație se datorește și faptului că 
unele comitete de partid pe sectoare 
nu controlează îndeaproape activita
tea dc primire în partid, nu anali- 
zează-cu toată răspunderea cauzele 
pentru caTe unele organizații do bază 
primesc în parlid oameni caro nu 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
stalul, nu acordă acestor organizații 
de partid ajutor pentru îmbunătățirea 
activi lății Iot privind creșterea ron
durilor partidului.

Considerăm că pentru înlăturarea 
acestui neajuns va trebui să crească 
în mai mare măsură exigența comu
niștilor în cadrul adunărilor generale 
in care se discută cererile de primire 
in partid, făcind din acestea adevă
rate școli de educare comunistă. In 
această direcție, biroul comitetului 
de partid își propune să analizeze în 
cadrul ședințelor de confirmare cu 
toată răspunderea calitățile politice, 
morale și profesionale ale celor care 
cer să intre îri partid.

Una din sarcinile de răspundere 
ce revine organelor și organizațiilor 
de parlid o constituie educarea noi
lor membri de parlid. In acest sens, 
în cadrul anului de învățămînt 
1968-1969 au fost create trei cercuri 
do studiere a statutului partidului care 
sînt frecventate de un număr de 
peste 85 cursanți. In adunările gene
rale ale organizațiilor de partid s-eu 
ținut expuneri urmate de discuții 
despre calitățile moral-polilice ale 
comunistului, respectarea legalității 
socialiste, comportarea în familie și 
societate, despre secretai de partid, 
s-au organizat unele acțiuni pentru 
informarea membrilor de partid asu
pra evenimentelor interne și inter
naționale, problemele politicii exter
ne a partidului și stalului etc.

Cu toate acestea în munca de edu
care a membrilor de partid de la 
mina Vulcan se manifestă încă nea
junsuri care se răsfrîng în mod 
negativ asupra activității și compor
tării unor comuniști. Se cere deci o 
muncă de educare mai concretă și 
eficientă în toate organizațiile noastre 
de parlid, atît în rîndul activului 
fără de partid (pare în prezent 
numără peste 195 tovarăși) cit și In 
cadrul organizațiilor U.T.C., în urmă
rirea participării noilor membri de 
partid la învățămîntul de parlid.

Sini sarcini de răspundere de rea
lizarea cărora vor trebui să se pre
ocupe cu mai multe strădanii atît 
comitetul nostru de partid, comitetele 
de parlid pe sectoare cît și organi
zațiile de bază, toți comuniștii de la 
exploatarea noastră.

17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consultații 

la limba rom«ină (clasa a 
VHI-a). Tema: Valoarea 
literară a operei lui Ion 
Creangă.

18,05 Limba engleză (lecția 49).
18.30 Pentru copil : Mictl moș

ieri mari.
19,00 Telejurnalul de seară. 
1930 întrebări la care s-a răs
puns... înf--hări la care nu s-a 

răspuns.
20,00 Premiile Uniunii Scriitori

lor pe anul 1968 (I).
20.30 Pagini din opere. Trans

misiune de la Soția.
20,50 S-'ară do teatru: „Omul 

cu mîrțoaqa" de Gh. Ci- 
‘ prlan.

22,25 Cronică muzicală de Ra
du Stan.

22,45 Artă plastică. Anuala de 
artă decorativă (II).

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea omisiunii.

(Urmare din pag. 1)

rit (,,Vremuri" dar mai ales .Tim
pul florilor"). „Sincopa" peiiileana 
s-o avintot opoi in c teva melodii 
;,aranjate" pe gustul (mai puțin 
„en vogue", la modă acum) rit
murilor aprinse, ieșite insă cl’n uzul 
general. Și-a mai fost hand’c-ipată 
orchestra „Sincopa" și de lipsa 
unor soliști valoroși (lui Carol 
Erdos nu-i ajung... coardele vo
cale pentru melodia „Felicitări", 
deși simte armonia in mare grad, 
iar Maria Hie s-a aflat permanent 
sub aripile îngăduitoare și... ingra- 
ditoare ale Andei Câlugăreanu 
și Margaretei Pislaru ca și, mal 
apoi, solista loneancă Irina Szavo, 
cărora, credem, 11 se pare că o 
melodie poate fi interpretată nu
mai și numai însoțita de gestica 
unor „modele" ale micului ecran). 
Suita de dansuri ardelenești, In
suficient sincronizată în mișcări, 
prezentată de dansatorii clubului 
din Petrila, a plăcut totuși datori
tă pasiunii cu care s-au dăruit jo
cului tinerii petrileni.

Brigada de agitație o clubului 
din Lonea (instructori Margareta 
Proczner și Iosif Kreibik) a vrut 
să ne dovedească fățiș că nu în
totdeauna simplitatea atrage și 
succesul. Și a reușit din plin. Mult

mai bine, mai asamblat și mai 
„lucrat" ne-a apărut „Dansul pă- 
durcnesc" prezentat de dansatorii 
din Lonea (instructor Gheorghe 
Duțu). Taraful lonfeon (dirijor prof. 
Gheorghe Popa) - măiestrit aran
jat și plasat în scenă - a avut 
un solist valoros (Ion Mateșan) și 
două tinere speranțe (Victoria Du
mitrescu și llie Popa), cu mari re
surse de creștere valorică In rest 
toate bune !

Poate pentru o... impresiona, ul
timii concurenți au rămas admira
torii si înterpreții muzicii ușoare. 
,,Canopus", orchestra ritmică lo- 
neană, e în declin I „Intăriturile 
aduse (si-oici n apărut o „achizi
ție" - Kantor Fnrin de la Aninoa- 
sa I) n-au modificat impresia de 
ansamblu ca. acum o lună—două, 
valoarea tinerilor orchestranți lo- 
neni era mai mare. Ce s-a intim- 
plat ? Asistînd apoi la introduce
rea in scenă a atitor soliști vocali 
am rămas, în final, cu impresia 
că pe undeva nu se mai știe ce 
i se cere, ce trebuie să i se pre
tindă unui solist I Oare, oricine 
vrea poate cînta pe scenă I

In pofida impresiilor critice no
tate aici, faza de Io Lonea a fost 
o reușită. Putea fi moi rrti. cum de 
altfel putea fi și mal bine (ceea 
ce am fi așteptat I).

Transportul subteran — veriga 
determinanta in acOvltatca 

dc producție a minelor

MIERCI HI 12 MARTIE

PROGRAMUL I:

5,05 6,00 Program muzical do di
minețile!; 6.00—9,30 Muzică și «u lua- 
JÂlăli; 9,30 Malineu literar; 10.00 Cin- 
teco do Llvlii lonescu; 10,10 Curs de 
limba germană. Ciclul II, Ierți,i a 
23-a; 10,30 Itinerar folcloric muzical; 
11,05 Muzică ușoară; 11.30 Piese co
rah', 11,15 Sfatul medicului; 12.00 
A'hum Ion Vasilescu; 12,20 Cronica 
muzicală; 1230 Inlilnirc cu melodia 
populară și interpretul preferat; 13 10 
Avanpremieră cotidiană; 13.20 Soliști 
și orchestre dc muzică ușoară; 14,35 
Concertul zilei; 15.05 Cîniă Barbu 
Constanți nescu; 15.15 Studioul de 
poezie,- 15,35 Corul Ansamblului de 
cinlece și dansuri din Baia Mare; 
16 00 Radiojurnal. Sport; 16.10 Muzi
că ușoară; 16,30 Antena tineretului» 
16.55 Radio publicitate,- 17,00 Mu
zică ușoară; 17,45 Radiosimpozion a 
Socialismul și progresul,- 18.05 Muzi
că populară,- 18.30 Gazeta radio; 19.00 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 19,20 Sport; 19,30 Soliști de mu
zică populară; 10.50 Canțonete; 20,05 
Selccțiuni din operete; 20,20 
Muzică ușoară; 20.30 Simfonia în re 
minor de Cesar Franck; 21,05 Știin
ță.' tehnică, fantezie,- 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Spart; 
22,20 Muzică populară; 22,40 Mo
ment poetic; 22,45 Actualitailea mu
zicală; 0,05—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

(Urmare din pag. 1)

S-a îmbunătățit qontinuu utilajul 
de transport pe verticală (vasele de 
extracție, mașinile de extracție), 
iar în ultimul timp- puțurile prin
cipale ale minelor Lonea și Ani- 
noasa au trecut la extracție cu 
schip, folosind mașini de extracție 
cu funcționare automată.

Datorită rolului activ pe care îl 
arc transportul subteran în viața 
exploatărilor minierd', o parte din 
problemele acestuia au fost încre
dințate sectoarelor de cercetări și 
proiectări, în mod special U.P.C.M.H. 
din cadrul C.C.V.J.

Una din temele esențiale care a 
făcut obiectul unor cercetări legate 
de proiectele noilor mine a fost a- 
legerea sistemului de transport la 
orizonturile principale inferioare.

Dacă se iau în cpnsiderare nu
meroasele variante și soluții posi
bile în fiecare fază 
atît pe orizontală cîț. șL pe verti
cală, se constată că alegerea celui 
mai adecvat sistem pe transport din 
punct de vedere tehnico-economic 
— ținînd seama și de condițiile geo
logice și metodele de deschidere și 
exploatare — formează o problemă 
complexă care nu mai poate fi re
zolvată prin metode de proiectare 
obișnuite, în marea lor majoritate 
empirice. Este necesar să se recur
gă la metode matematice moderne 
cum sînt cele ce includ teoria gra- 
felor, modelarea matematică, progra
marea liniară etc., aiungînjdu-se la 
rezolvarea problemei prin interme
diul calculatorului eîectrgnic. A-
cesle tendințe au Început să fie
semnalate și la noi. U.P.C.jvf.H., în 
colaborare cu I.C.E.M.Ț.N., a aplicat 
aceste metode la proiectarea noilor 
mine. Tn urma acestor cercetări s-a 
dedus că în ceea ce privește trans
portul principal orizontal, în cazul 
distanțelor mici și mijțocii de trans
port, dar de volum nrare, este ra
țională trecerea la transportul con

tinuu cu benzi de mare capacitate. 
Așa este prevăzut transportul prin
cipal la orizonturile inferioare ale 
minelor Lonea, Petrila, Vulcan și 
Livezeni. Cu toate avantajele evi
dente ale materializării aceslOT con
cepții înaintate, verificate practic, 
se constată că o bună parte din mi
nele Văii Jiului rărnin pe mai de
parte la un transport discontinuu cu 
vagonete. Faptul în sine nu-j rezo
nabil și i se caută justificări necon
cludente, între care amintim pe a- 
ceea că mina ai fi deja construită 
pentru un anumit fel. de transport 
și deci modificarea ar implica difi
cultăți prea mari. Evident, în aceas
tă privință conducerile minelor, co
lectivele acestora trebuie să medi
teze mai mult asupra acestor aspec
te, asupra necesității de a acorda 
toată încrederea, în funefie de con
dițiile specifice, tuturor procedeelor 
de raționalizare a fluxului tehnolo
gic.

Sectorul de cercetări al U.P.C.M.H. 
are In vedere atît in momentul de 
față cit șl în activitatea de viitor, 
îmbunătățirea transportului subteran 
prin :
• construirea și experimentarea 

descensoarelor elicoidale în condi
țiile minelor din Valea Jiului, pen
tru ridicarea eficacității transportu
lui pe verticală. In acest sens, în 
anul 1969 se va monta și experi
menta descensorul proiectat Ia 
U.P.C.M.H. și executat de U.R.U.M.P.
• organizarea și experimentarea 

unui sistem îmbunătățit de transpor
tat materiale în galeriile de cap. în 
acest sens s-a proiectat un sistem 
de monorai care urmează să fie 
montat și experimentat în anul cu
rent la mina Aninoasa ,-
• urmărirea cu perseverență a 

comportării noilor utilaje de trans

port care se fabrică In acest an 
(locomotive Diesel) cu acumulatori 
— de 4 tone — cu troleu — de 7 
tone, vagonete de mare capacitate, 
transportoare blindate etc.
• folosirea mijloacelor moderne 

de automatizare care vor mări mult 
productivitatea muncii, vor reduce 
cheltuielile și volumul de muncă la 
transportul orizontal. U.P.C.M.H. și-a 
propus ca pentru anul 1969 să atace 
atît problema automatizării trans
portoarelor în condițiile locale, cit 
și construirea unor dispozitive de 
automatizare pentru transportul pe 
calea ferată. Automatizarea Ia acest 
fel de transport are menirea de a 
crea posibilități de dirijare mai bu
nă a trenurilor, de evitare a acci
dentelor, de creștere a vitezelor de 
transport. Sectorul de cercetare lu
crează la elaborarea unor traductoa- 
re de cale și a unor scheme care 
să rezolve semnalizarea automată 
la încrucișări și schimbarea macaze- 
Ior în interblocare, astfel ca o por
țiune de traseu oarecare să nu poată 
fl atacată decît de un singur con
voi.

In legătură cu automatizarea 
transportoarelor, se caută mijloace
le cele mai adecvate de suprave
ghere automată a funcționării aces
tora, de comandă centralizată și de 
securitate necesare. în prezent se 
lucrează la elaborarea unor traduc- 
toare de nivel care să constate um
plerea buncărelor sau a punctelor 
de deversare și, în caz de nevoie, 
să semnalizeze avariile șl să coman
de automat oprirea funcționării. 
Treptat se vor elabora și alte ele
mente de bază necesare unei auto
matizări complete în așa fel ca per
sonalul de deservire să fie redus la 
minimum, iar avariile să fie lichi
date sau localizate la maxim po
sibil.

6,10 Melodiile dimineții,- 6,45 Cin- 
lcce și jocuri populare; 7,10 In su
net de fanfară; 7,37 Muzică ușoară 
la orgă electronică; 7,45 Melodii 
popula re.- 8,10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,25 Din operetele 
Ini Lopez/ 9,10 Curs de limba ger
mană. Ciclul I. lecția a 14-a,- 9 30 
Melodii distractive; 10.05 Recita1 de 
vioaTă — Gheorghe Hamza,- 10 30 
Antena tineretului: 10,55 Arii celebre 
din opere; 11.15 Simfonia primăverii 
de Marțian Negrea,- 12,05 Avanpre
mieră cotidiană; 13,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor,- 13,15 Reci
tal vocal Alexandra Feraru; 1330 
Unda veselă.- 14.00 Orchestra de mu
zică populară ..Vlăsceanoa" din G’.ur- 
giu; 14,30 Moment științific; 14 35 
Muzică ușoară; 15.J0 Radio publici
tate; 16,00 Cîntece pentru eonii; 
16,15 ConsuMație juridică; 16.25 Mu
zică de estradă; 17,00 Radiojurnal. 
Sport,- 17,10 Melodii populare,- I- 0 
Arte frumoase; 17.45 Simfonletta de 
Ludovic Feldman,- 1805 Pagini an
tologice din creația scriitorilor noș
tri; 18,25 Mozaic sonor; 19,05 Lumi
nile rampei,- 19,50 Noapte bună, co
pil,- 19,55 Cercul melomanilor.- 20 30 
Ora speoialislului; 20,50 Teaitru ra
diofonic; 22,35 Cronica muzicală; 
22,45 Muzică ușoară,- 23,45 Serenade 
de ieri și de azi,- 24.00—1.00 Compo- 

con temporarii.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul 1: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9XM); 11,00; 13,00; 15,00; 20.00» 
24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra
mul II : 6,05; 730; 10,00; 12,00» 
14,00; 18.00; 19,00; 23,00; 035.

POȘTA REDACȚIEI • POȘTA REDACȚIE»
Dumitru Solomon. Vulcan. Proble

ma dv. a fost relatată în 
articolul intitulai „Nu toate bune și 
ÎT-jmoase", apărut în ..Steagul roșu" 
nr. 6 006 din 17 februarie a.c. Sesi
zarea a fost trimisă pentru cercetare 
conducerii I.G.L. Petroșani. După ce 
vom primi răspuns, o să vă infonnăm 
cu privire la măsurile luate.

Gheorghe Coreniuc, Cimpu lui 
Neag. întrucât nu aveți mutație defi
nitivă pe buletinul de identitate pen

tru comuna Cimpu lui Neag, d 
numai viză de flotant, nu puteți 
procura mărfuri cu plata în rate de
cît de la o unitate din raza locali
tății unde aveți domiciliul permanent.

T.E. Lupeni. Oficâul de poștă și te
lecomunicații Petroșani ne informea
ză că s-au luat măsuri pentru confec
ționarea unui suport metalic pe caîe 
urmează a se fixa cutia de scrisori 
în fața oficiului poștal ce funcțio

nează în spațiul complexului comer
cial din colonia Braia — Lupeni.

Un grup de cetățeni, Lupeni. La 
cele sesizate de dv. Direcția județea
nă Loto-Pronosport ne comunică: 
„CeTcetîndu-se cele relatate de re
dacție s-a constatat că faptele sînt 
adevărate. Oa urmare, gestionara a- 
genției nî. 20—23 Lupeni, Maria Gros, 
a fost sancționată cu mustrare 
scrisă".

Gheorghe Cotoi, Petrila și Mihai 
Saftia, Petroșani. Ne bucură .dorința 
dv. de a deveni corespondenți ai 
ziarului nostru. Sorieți-ne olar, con
cis, despre problemele care preocu
pă colectivul în care munciți, rezul
tatele obținute în îndeplinirea' sarci
nilor de producție șl a angajamente
lor luate, despre acțiuni cultural- 
artislice și obștești desfășurate în lo
calitatea dumneavoastră.

Uzina de reparat utilaj minier
Petroșani
ANGAJEAZĂ

j»rin concurs

UN MAISTRU CONSTRUCȚII 
CIVILE SI INDUSTRIALE 
Salariu tarifar 1 200 —> I 725 Ici.
Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele 7,30—

15,30 de la biroul de personal al uzinei din str. Republicii 
nr. 1. Telefon 1867.

MIERCURI 12 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Feldmareșala; Republica: Fredy 
lovește tu înlii!; PETRILA: 
Post sezon; LONEA — Mine
rul : Totul pentru' rîs; VUL
CAN : Leul african; LUPENI 
— Cultural: Nebunul din labo 
ratonil nr. 4; Muncitoresc: O- 
colul,- PAROȘENÎ: Hokus po- 
kus,- URICANI : Apă curativă.

MINERI! RESPECTAȚI MODUL DE FOLOSIRE AL MĂȘTII DE AUTOSALVARE

Poziția nr. 1 
POZIȚIA CORECTA DE 

PURTARE A MĂȘTII

Poziția nr. 2
SCOATEREA CUTIEI PORT- 

MASCA DIN SACUL
DE PURTAT

Poziția nr. 3
DESFACEREA BENZII DE 

ETANSARE A CUTIEI 
PORTMASCĂ

Poziția nr. 4
DESFACEREA CUTIEI PORT 

MASCA PRIN LOVIRE *
DE GENUNCHI

Poziția nr. 5
FIXAREA CORDONULUI 

MĂȘTII DUPĂ GÎT

Poziția nr. 6
FIXAREA MUȘTIUCULUI ÎN 
GURA CU PARTEA DE CAU
CIUC ÎNTRE GINGIE Șl BUZE

Poziția nr. 7
FIXAREA CLEMEI PE NAS
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ORIENTUL APROPIAT
REUNIUNEA CONSILIULUI DE 

MINIȘTRI AL R.A.U.

CAIRO 10 (Agerpres). — După 
cum Informează agenția M.E.N., du
minică seara, la Cairo, a avut loc 
sub președinția lui Gamal Abdel 
Nasser o reuniune a Consiliului de 
Miniștri, consacrată examinării si
tuației create după intensele dueluri 
de aitilcrie dintre forțele israelienc 
și egiptene. Președintele Republicii 
a anunțat în cadrul acestei reuniuni 
moartea generalului Abdel Moneim 
Riad, șeful statului major al armatei 
R.A.U. Generalul Riad se afla du
minică in zona Canalului de Suez 
intr-un post al forțelor armate, a- 
supra căruia a explodat un obuz 
în timpul duelului de artilerie din 
această zonă.

Intr-o declarație făcută ziariștilor 
după încheierea ședinței Consiliu
lui de Miniștri, Mohammed Fayek, 
ministrul orientării naționale, a in
format că la reuniune a fost exa
minat un raport al șefului diploma
ției egiptene, Mahmud Riad, in le
gătură cu actuala situație politică 
din Orientul Apropiat. Au fost ana
lizate, de asemenea, rezultatele re
centei vizite la Cairo a lui Gunnar 
Jarring, ieprezentantul special 
secretarului general al O.N.U. 
Orientul Mijlociu.

Alianța celor trei partide — se a- 
rată in program — își propune să in
tensifice opoziția in cadrul parlamen
tului și cere președintelui statului 
formarea unui guvern de uniune na

țională".

Declarațiile 
șahului Iranului, 

Mohammed 
Reza Pahlavi

al 
în

CONGRESL L PARTIDELOR 
DE OPOZIȚIE DIN LIBAN

BE1RUT 10 (Agerpres). — Congre
sul celor trei partide de opoziție din 
Liban — Partidul National Liberal. 
Partidul Blocului National și Partidul 
..Falangele libaneze" — și-a încheiat 
lucrările la Beirut. Congresul a
doptat un program comun, în care 
preconizează o serie de schimbări 
Structurale pentru . redresarea actua
lei situații în continuă degradare".

a-

S.U.A.

Cei 20000
de mineri

din Virginia
continuă

lupta grevistă

îmbunătățire a asisten-

NEW YORK 10 (Agerpres). — Un 
număr de 2 000 delegați reprezentind 
peste 20 000 de mineri de la minele 
de cărbuni din statul Virginia de vest 
au votat duminică în favoarea conti
nuării grevei declarate în urmă cu 
aproape trei săptămîni în sprijinul 
cererilor de
tei medicale pentru bolnavii de boli 
profesionale și plata unor indemniza
ții corespunzătoare minerilor bolnavi 
care nu mai pot intra în abataje. 
Delegații au ajuns la concluzia că 
un proiect de lege în acest sens pre
gătit de guvernatorul statului Virgi
nia de vest nu satisface revendică
rile minerilor. în consecință ei vor 
continua lupta.

GUNNAR JARRING A PLECAT 
LA NICOSIA

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Tri
misul special al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gun
nar Jarring, a părăsit luni Israelul 
plecind la cartierul său general de 
la Nicosia. Gunnar Jarring a avut 
întrevederi cu primul ministru ad- 
interim, Igal Allon, precum și cu mi
nistrul de externe al israelului, Abba 
Eban. privind posibilitățile de solu
ționare a crizei din această regiune.

TURNEUL LUI MAHMUD FAWZI 
ÎN CAPITALELE VEST-EVROPENE

LONDRA 10 (Agerpres). — Consi
lierul președintelui R.A.U. pentru pro
blemele externe, Mahmud Fawzi, oa
re face în prezent o vizită la Londra, 
a avut luni convorbiri cu ministrul 
de externe, Michael Stewart, și Go- 
ronwy Roberts, ministrul de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe și Com- 
monwealthului. El va avea, de ase
menea. o întrevedere cu Alec Dou
glas Home, purtătorul de cuvînt al 
Partidului conservator pentru proble
mele externe, urmînd ca apoi să dis
cute cu liderul opoziției conservatoa
re, Edward Heath, și cu ministrul bri
tanic al apărării. Denis Healey. El 
își va încheia vizita sa la Londra 
printr-o convorbire cu premierul Ha
rold Wilson.

Convorbirile lui Mahmud Fawzi în 
capitalele vest-europene nu sînt în
soțite de comunicate oficiale. Potri
vit cercurilor 1 informate, principalul 
obiectiv al vizitelor sale este reafir
marea poziției guvernului R.A.U. a- 
supra unei reglementări politice a 
crizei din Orientul Apropiat, pe ba
za rezoluției Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967.

Vietnamul de sud

guvernamentale române
în Australia

de
ro- 
po- 
re-

Vizita delegajiei

NORVEGIA

„Nordek

TEHERAN 10 (Agerpres). — „NICI 
UN ACORD NU POATE RĂMÎNE 
ÎN VIGOARE DACĂ REZULTATELE 
SALE CONTRAVIN INTERESELOR 
NAȚIONALE ALE TĂRII", a declarat 
șahul Iranului, Mohammed Reza Pah
lavi, in ajunul negocierilor care ur
mează să aibă loc intre Compania 
națională a petrolului iranian și Con
sorțiul petrolier internațional, care 
operează în această țară. „Nimeni nu 
are dreptul ca la adăpostul acor
durilor să exercite presiuni asupia 
guvernului și să frusteze națiunea 
de drepturile sale de a beneficia de 
bogățiile țării, a subliniat el. Sini 
convins, a arătat în încheierea decla
rației sale șahul Iranului, că fiecare 
lucrător iranian angajat în industria 
petrolieră este gata să apere cu fer
mitate politica națională independentă

SYDNEY 10 (Agerpres). — Vice
președintele Consiliului de Miniș
tri, Gheorghe Rădulescu, conducăto
rul delegației guvernamentale româ
ne care face o vizită în Au-trnlia la 
invitația guvernului acestei țări, a 
avut luni o întrevedere cu guver
natorul statului New South Wales, 
Sir Roden Cutler. Cu această oca
zie s-a procedat la un schimb 
păreri asupra evoluției relațiilor 
mâno-australiene, evidențMndu-se 
sibilitățilc existente și ^dorința
ciprocă de a dezvolta schimburile 
economice dintre cele două țâri.

In aceeași zi, Gheorghe Rădules
cu a făcut vizite primului ministru 
adjunct al statului, C. B. Cutler, mi
nistrului educației și științei și pri
mar al orașului Sydney, H. V. Treatt, 
cu care a purtat discuții asupra unor

Protest 
al Ministerului 

Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
protestat energic în legătură cu 
bombardamentele repetate ale arti
leriei americane, care a deschis fo
cul de pe mare asupra localității 
nord-vietnameze Vinh Giang, din 
provincia Vinh Linh, provocind pier
deri de vreți omenești și pagube 
materiale. Totodată, purtătorul de 
cuvînt a arătat că avioane america
ne continuă să violeze zilnic spa
țiul aerian al R.D. Vietnam și a 
cerut S.U.A. să pună capăt tuturor 
actelor de încălcare a suveranității 
și securității R.D. Vietnam.

R.D. Germană : Astăzi se încheie ediția din 1969 
Tîrgului internațional de la Leipzig.

IN CLIȘEU : Instantaneu din cadrul Tîrgului interna
țional de la Leipzig.

Opinii critice fată de 
proiectul

Poziții ale trupelor 
americano-saigoneze bombardate

cu rachete și mortiere
SAIGON 10 (Agerpres). — Dumini

că noaptea și luni dimineața, peste 
30 de poziții ale trupelor americano- 
saigoneze au fost bombardate cu ra
chete și mortiere de detașamentele 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — anunță agențiile 
de presă occidentale. Acțiunile pa
triotelor au fost concentrate, mai ales 
în jurul capitalei sud-vietnameze, in 
provinciile Heu Nghia și Tay Ninh, 
precum și în împrejurimile localită
ții Ben Luc. Instalațiile militare ale 
trupelor saigoneze din orașul Quang 
Ngai au fost supuse din nou unui 
bombardament de către forțele pa
triotice. Totodată au fost semnalate 
lupte între unitățile F.N.E. și trupele 
inamice în apropiere de Kontum.

In Delta Mekongului, patriotii au 
lansat un atac asupra fortificațiilor

deținute de forțele saigoneze în pro
vincia Kien Phong.

In ultimele 24 de ore, bombardie
rele gigantice americane „B-52" au 
continuat să efectueze raiduri în sec
torul Kontum și în provincia Tay 
Ninh, pentru a ataca pozițiile patrio- 
ților.

OSLO 10 (Agerpros). — In Norve
gia se exprimă opinii critice fată de 
proiectul „bjordek", care vizează în
ființarea unei, uniuni economice a 
țărilor nordice. MuHe comentarii au 
stîrnit recent îp presa norvegiană de
clarațiile ministrului comerțului, Wil- 
loch, care a atras atenția asupra im
plicațiilor negative pe care le-ar a- 
vea realizarea planului Nordek asu
pra economiei și politicii țărilor 
scandinave.

Ziarele norvegiene „Aftenposten" 
și „Morgenbladet" au susținut punc
tul de vedere ’al lui Willoch. Unul 
dintre cei. mai «cunoscut! comentatori 
ai presei i.ngrvjgiene, Frank Berjer- 
holt. ă htras "atenția în „Morgen
bladet" că planurile privind realiza
rea unei uniuni nordice trebuie ju-

3 4

co-

decate în primul rînd din punct de 
vedere politic. „Un acord privind o 
uniune vamală, se spune în articol, 
cere condiții politice, care duc la 
subordonarea întregii regiuni scandi
nave organizației N.A.T.O. Din punct 
de vedere economic, această regiune 
ar urma să fie anexată Pieței 
mune".

In articol se menționează în con
tinuare că politica externă de neu
tralitate a Finlandei și Suediei va 
fi complet subordonată în urma rea
lizării unui astfel de proiect poli
ticii puterilor occidentale. „Este ușor 
de imaginat că aceasta va duce la o 
încordare politică neașteptată în Eu
ropa de nord", apreciază comenta
torul.

0 WASHINGTON. — Pentagonul a început duminică 
transportarea a 2 500 de parașutișli în Coreea de sud. A- 
ceșlia vor participa la o serie de .manevre comune americano- 
sud-coreene prevăzute pentru 15—20 .«martie. La exercițiile 
militare din apropiere de Seul vor lua parte 77 de avioane 
de vinătoare și bombardament din S.U.A.

Observatorii politici apreciază că recenta hotărîre a Pen
tagonului de a trimite soldați americani la peste 10 000 de 
kilometri de granițele S.U.A. contribuie la agravarea situației 
din Extremul Orient.

DIN ACUZATOR, ACUZAT.• • •
„Sintem in posesia numelor 

participant Hor ia complot". „A- 
îpra președintelui Kennedy 

s-au tras mai multe focuri din 
mai multe direcții". „Lee Har- 
w ey Oswald nu este singurul 
implicat in asasinarea lui John 
Kennedy". Aceste declarații 
ale procurorului districtual din 
New Orleans. Jim Garrison.

tîrzial să vină, atit doar că 
ele ii dezmințeau afirmațiile. 
Doi reprezentanți ai lumii in
terlope — Miguel Torres și 
John Canceler, declară: „Mi 
s-a promis libertatea, o uncie 
de heroină și o vacanță de 
trei luni în Florida pentru „co
laborarea" cu Garrison" (M. 
T.h „S-ar Dulea să fie ne-

văzuți in diferite ocazii îm
preună. Acestor aiirmalii, Gar
rison le aducea in sprijin de
clarația unui „informator par
ticular", martor ocular al în
trunirii care ar li avut loc în 
apartamentul lui Ferrie. Dez
nodământul acestui proces, ca
re a durat mai mult de doi 
ani. este cunoscut: iuriul corn

© PRAGA. — Anul acesta se îm
plinesc 40 de ani de la crearea fabri
cii de motociclete ,,Jawa". In această 
perioadă, întreprinderea a produs 
1180 000 de motociclete de diferite 
capacități. Datorită investițiilor pe 
care le va facil statul, fabrica „Jawa" 
își va tripla Srroducțra in următorii 
10 an;. r

ROMA. Luni au intrat in 
grevă sfflariatU serviciilor sanitare de 
frontier^ ale forturilor și aeroportu
rilor internaționale italiene în spri
jinul cererii lor de a beneficia de o

probleme de interes comun. Totoda
tă. oaspeții români s-au intîlnit Cil 
conducerea marelui concern „Colo
nial Sugar Refining co. ltd". Au fost 
examinate aspecte concrete ale 
schimburilor comerciale și ale coope
rării economice dintre acest concern 
și întreprinderile române de comerț 
exterior. In cinstea delegației ro
mane, conducerea concernului a 
oferit un dejun la care au partici
pat membri ai guvernului din statul 
New South Wales, reprezentanți al 
cercurilor economice, industriale șl 
bancare din orașul Sydney. La soli
citarea gazdelor, membrii delegației 
române au făcut o expunere asupra 
proiectelor României în domeniul 
dezvoltării economice și al principa
lelor aspecte ale comerțului nostru 
exterior.

HOUSTON 10 (Agerpres). — 
Pentru a șaptea șl penultima 
oară in cursul călătoriei lor 
orbitale de zece zile, cei trei 
cosmonauți de pe „Apollo-9" 
au pus în funcțiune luni, la 
17,38 G.M.T., motorul princi
pal al navei cosmice. Pornirea 
motorului, pentru numai 25 de 
secunde, a avut ca scop dub
larea apogeulul șt reducerea 
cu aproximativ 10 km a peri- 
geulul orbitei. In urma acestei 
manevre, James McDivitt, Da
vid Scott șl Russel Schweic- 
kart se vor găsi joi — ziua în

cue nava va amenza la sud- 
est de Insulele Bermude — în 
cea mai bună poziție pentru a 
utiliza micile rachete direcțio
nale, în cazul în care moto
rul principal nu ar funcționa.

Pornirea motorulal principal 
a constituit punctul principal 
al programului de luni al celor 
trei cosmonauți. Ei au conti
nuat pe de altă parte foto
grafierea planetei noastre. In 
cursul zilelor precedente, cos- 
monauțli au realizat deja 300 
de clișee.

REUNIUNEA DE LA BASEL
BASEL 10 (Agerpres). — Francul 

fiancez nu este într-o situație atit 
de gravă îneît să aibă nevoie de 
sprijin internațional, 
să fie concluzia la 
guvernatorii băncilor 
principalelor puteri 
ti uni li duminică la 
pantii la reuniune < 
Franța dispune de suficiente rezer
ve pentru a face față momentan 
presiunilor speculative asupra fran-

Aceasta pare 
care au ajuns 

■ centrale ale 
financiare, în- 
Basel. Partici- 

au stabilit că

cului, iar măsurile severe de con
trol al schimburilor împiedică cu 
destulă eficiență o scurgere masivă 
de capital din Franța spre străină
tate. în opinia guvernatorilor, așa 
cum a subliniat Karl Blessing, pre
ședintele Băncii Federale a Germa
niei occidentale, situația este mal 
puțin serioasă decît ar rezulta din 
relatările presei. De altfel, se pre
cizează că Franța nu și-a exprimat 
intenția de a apela la creditul de 2 
miliarde dolari ce i-a fost acordat 
de băncile centrale in noiembrie a- 
nul trecut. Guvernatorii au fost

Convorbiri Michel Debre — Willy Brandt
Michel Debre, ministrul francez al 

afacerilor externe, a început luni di
mineața la Bonn convorbiri cu vice
cancelarul vest-german și ministru al 
afacerilor externe, Willy Brandt. 
Printre problemele înscrise pe agen
da convorbirilor se află relațiile Est-

Vest, situația din Piața comună și 
U.E.O., rezultatele călătoriei lui Nixon 
în Europa și relațiile bilaterale.

Michel Debre își va încheia vizita 
Ia Bonn în această seară, reîntorcîn- 
du-se la Paris.

Demonstrație antirăzboinică 
la Bruxelles

Aproximativ 20 000 de persoane au 
participat duminică. în capitala Bel
giei, la o demonstrație antirăzboini
că. Demonstranții au cerut. ieșirea 
Belgiei din N.A.T.O. și încetarea 
războiului din Vietnam. In fala se
diului cartierului qeneral al N.A.T.O.

Ministrul apărării al
U.R.S.S. și-a încheiat vizita 

în India

•- însă de părere că situația francu
lui s-ar putea deteriora în cursul 
acestei săptămîni.

Reuniunea a examinat și crește
rea vertiginoasă a prețului aurului 
pe piața liberă. Nu s-a putut afla 
dacă Republica Sud-Afrlcană a fost 
convinsă să vîndă pe piața liberă 
o cantitate din rezervele ei de me
tal prețios pentru a determina o 
scădere a prețului aurului. Se știe 
că S.U.A. depun de mai multă vre
me eforturi de a convinge guvernul 
sud-african, care dispune de mari 
rezerve de aur provenit din boga
tele sale mine, să influențeze piața 
liberă.

A luat sfirșit vizita în India a mi
nistrului apărării al U.R.S.S., mare
șalul Andrei Greciko. In timpul șede
rii în această tară, Andrei Greciko 
a fost primit de președintele Indiei, 
Hr 7j»V.5r T-InccaTn cî Ha nrimnl mi-
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