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Adunări generale ale salariaților

PREPARATORII
cu vigoare și dăruire

lingă umărul minerilor
După cum am relatat în nu

merele din zilele trecute ale 
ziarului nostru, în cadrul adună
rilor generale ale reprezentan
ților salariaților, minerii Văii 
Jiului și-au analizat posibili
tățile ce le au pentru sporirea 
n dniciei muncii la producția 
de cărbune, validînd măsurile 
luate de comitetele de direc
ție ale exploatărilor pentru 
îmbunătățirea organizării și con
ducerii procesului de producție 
în subteran în vederea realiză
rii integrale a sarcinilor majore 
trasate de partid pentru ulti
mul an al cincinalului, asumîn- 
du-și în acest sens angajamen-

și-au 
unui 

hotărî-

SĂRBĂTORIREA ZILEI CEFERIȘTILOR
Feroviarii din Valea Jiului 

și-au dai intllnlrc duminică 
dimineața in sala marc a 
Casei de cultură din Petro
șani, pentru a sărbători Ziua 
ceferiștilor, La masa prezidiu
lui au luat loc tovarășii 
Gheorghe Furdui, secretar al 
Comitetului municipal de par-

Ud, loan Badea, instructor la 
Comitetul municipal de partid, 
ing. Victor lloiu, șeful stației 
C.F.R. Petroșani, Elemet Mar
tin, șelul depoului de locomo
tive, ing. loan Maier, 
R.C.M., ing. Dumitru 
siu, șeful centralei de 
fie, Atilon Ursulescu,

șeful 
Atana-

C.E.D., loan Susan, șelul re
viziei de vagoane, Marin Do- 
bre, picher la seclia L 4. Prin
tre cei prezenți in sala se 
aflau mecanicii dleseliștl Con
stantin Grccu și Mihai Cuțu- 
reanu, lăcătușii huni Oprișor, 
Nicolae lliuță și Mihar Pi- 
ligă, șelli de tura Ion Dă ian 
și Dumitru Slmionescu, tehni
cianul loan Pantelimon, stu
dent seralisl la l.M.P. și mulțl 
alți celerlșli de frunte, evi
dențiat! in Întrecerea socia
lista.

lnlimpinal cu aplauze, to
varășul Gheorghe Furdul, a 
prezentat expunerea „37 de 
ani de la eroicele lupte ale 
muncitorilor ceferiști șl pe
troliști de la Grlvița". După 
expunere, formațiile artistice 
de amatori ale Casei de cul
tură din Petroșani au prezen
tat un reușit progtam arlis-

Viorel STRAUȚ

te mobilizatoare toate colecti
vele miniere.

Cu nimic mai prejos mineri
lor n-au vrut să se lase nici 
lucrătorii preparațiilor de căr
bune. In adunările salariaților, 
preparatorii din bazin 
manifestat, în virtutea 
înalt simț al datoriei,
rea fermă de a pune cu toată 
vigoarea și dăruirea de sine 
umărul lingă umărul minerilor, 
Întregul potential tehnic și li
man pentru a asigura în acest 
an economiei naționale o pro
ducție de cărbune sporită, în 
condițiile unei eficiente econo
mice cit mai mari.

col cetii)

PREPARAȚIA PETRILA
întreaga desfășurare a adu

nării generale a reprezentanți
lor salariaților de la prepara- 
tia Petrila, darea 
prezentată de tov. ing. Sabin 
Florea, directorul . ’
dezbaterile ce au avut loc, au 
purtat pecetea acelui moment 
decisiv în care o comunitate 
de oameni uniți prin preocu
pări și aspirații comune por
nește să ia hotărîri majore,

de seamă

preparației,

chibzuite, pentru a jalona mer
sul său sigur înainte.

Cauze interne și externe, ne
ajunsuri ce au barat calea unor 
realizări mai convingătoare, 
mai pe măsura potențialului teh
nic și uman al colectivului au 
fost multe. Asupra lor s-au 
oprit cu analiza, cu propuneri-

r

• Continuare fn pap. a 2-a,

CHEMARE
către colectivele preparațiilor 
de cărbuni din Valea Jiului

Mobilizați de organizația de partid, în lumina istoricelor 
hotărîri ale Congresului al X-lea al partidului și a indica
țiilor plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969, reprezen
tanții salariaților preparației cărbunelui Petrila, întruniți 
azi 9 februarie 1970, în adunarea generală de dezbatere a 
sarcinilor de plan pe anul 1970, analizînd posibilitățile de 
care dispunem pentru creșterea eficienței economice a între
gii activități, chemăm la întrecere colectivele dc muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai preparațiilor Lupeni și Coroești, 
propunindu-ne să realizăm în cursul ultimului an al cin
cinalului următoarele obiective :

• depășirea 
lei;

• depășirea 
salariat;

reducerea
• îmbunătățirea calității cărbunelui preparat prin re

ducerea cenușei in medie cu 0,3 puncte;
• obținerea de beneficii peste plan in valoare de 

300 000 lei.

producției marfă cu valoarea de 3120 000

productivității muncii cu 3 210 lei an și

prețului de cost cu 300 000 lei;

Lucrătorii din unitățile Re
gionalei C.F.R. Deva au in- 
tîmpinat Ziua ceferiștilor cu 
succese în muncă, pe care le 
adaugă primelor realizări în 
întrecerea pe anul 1970. Ei au 
depășit, în 45 de zile din a- 
cest an, planul de transport, 
exprimat în tone kilometrice, 
cu peste 8 la sută. Prin spo
rirea vitezei comerciale a 
trenurilor cu 2 la sută peste 
nivelul planificat, s-au trans
portat in plus 26 786 tone de 
mărfuri in condițiile redu
cerii consumului specific de

combustibil cu peste 11 la 
sută. Mecanicii și fochiștii 
de la depourile din Teiuș, 
Petroșani și Simeria au eco
nomisit, de la începutul anu
lui și pînă acum, mai mult 
de 1 400 tone de combustibil 
cu care se pot remorca 450 
perechi de trenuri pe distan
ța Teiuș — Coșlariu. A cres
cut in același timp și efi
ciența economică, fapt con
cretizat în realizarea a peste 
1 000 000 lei economii la pre
țul de cost.

Uzinele ce aparțin Centra
lei industriale de mașini a- 
gricole urmează să comple
teze anul acesta baza tehnică 
a agriculturii noastre cu a- 
proximativ 25 de mașini, u- 
tilaje și instalații noi. Citeva 
din acestea, aflate in diferite 
faze de asimilare, sînt de o 
mare importanță economi» ă.

— AGERPRES —

muia

Nu e de mirare că zona I 
de la mina Uricani a fost de
clarată, recent, fruntașă pe u- 
nitate in întrecerea socialistă 
pe anul 1969. Bilanțul roade
lor de „diamant negru" extrase 
din adîncuri de către harnicul 
și priceputul colectiv îndreptă
țește cinstea acordată. Mai îm
bucurător este faptul că oame
nii de aici sînt hotărîți să nu 
se oprească la ceea ce au rea
lizat pînă acum.

Rezultatele obținute în pe
rioada scursă de la începutul 
anului, sînt mai mult decît pro
mițătoare. 2 783 tone de căr
bune s-au dat peste sarcinile 
de plan îa luna ianuarie.

Dintre brigăzile vrednice din 
cadrul zonei, decise să mărească 
acest spor în luna curentă, re
ținem pe cele conduse de E-

vian Bob, Vasile Manolache, 
Ștefan Neagu și Mihai Ceucă. 

Conducerea zonei,- întreg co
lectivul, își concentrează acti
vitatea din aceste zile asupra 
pregătirii intrării in funcțiune 
a panoului nr. 1, de la ori
zontul 540, blocul V/l, preco
nizat a fi dotat cu echipament 
modern de susținere. Abatajul 
frontal din limitele panoului 
va avea și un caracter experi
mental : se va urmări compor
tarea stilpilor SAH — 1,3. de 
tipul U.U.M. Petroșani, în con
dițiile exploatării stratului sub
țire 18, avînd în culcuș argile 
cu tendință de umflare, iar în 
acoperiș marne calcaroase ce se 
surpă ușor. In prezent, se de
pun eforturi susținute pentru 
ca frontul lung să intre în ex
ploatare pînă la data de 20 fe
bruarie a. c.

Activități distractive
La Grupul școlar minier din Petroșani

Duminică, a avut loc la Grupul școlar minier din Pe
troșani, un interesant, concurs pe tema „Cum ne-am însușit 
cunoștințele de tehnologia meseriei — specialitatea frezorii 
Din cei 26 participanți care s-au prezentat în fața juriului; 
cei mai bine pregătiți au fost elevii Vasile Ciochină și 
Petru Moraru, care au totalizat un punctaj de 230, respec
tiv, 218 puncte.

Concursul a prilejuit parbicipanților o temeinică și utilă 
examinare a cunoștințelor teoretice.

La Liceul industrial

Pentru sporirea

MICUL COD AL POLITE
ȚII — este tema concursului 
organizat de comitetul U.T.C. 
al Liceului industrial din 
Petroșani. Tema interesantă

a concursului a atras un nu
măr mare de participanți, 
dintre care «cei mai politi- 
coși“ au cîștigat frumoase 
premii în cărți.

COLECTIVE DECLARATE FRUNTAȘE
Zilele trecute, în adunarea generală a reprezentanților 

salariaților de la mina Lupeni au fost desemnate colectivele 
raioanelor și sectoarelor fruntașe in întrecerea socialistă pe 
anul 1969. Răsplata binemeritată pentru realizările obținute 
în sporirea producției de cărbune, în îndeplinirea exemplară 
a tuturor indicatorilor de plan și a angajamentelor pe anul 
ce a trecut, au primit-o patru colective din cadrul exploată
rii : cel al raionului 2 din zona a III-a, al raionului 3 din 
zona I-a,-al sectorului de investiții, al sectorului XII tran
sport și sectorului XIII electromecanic.k_________ —__________

S

$§$
ss

i

municipala
Nou depozit „Competrol“

La Vulcan a început, de citeva zile, construirea unui 
depozit „Competrol“ cu o mai mare capacitate, capabil să 
satisfacă pe deplin toate cerințele locuitorilor Văii Jiului.

Culbutorul 
va fi 

comandat..

Curs de croitorie
clubului sin- 

Lupeni a pro-

producției ...Șl ci
de stîlpi
hidraulici

dezleagă

Piuă la finele lunii curente, 
colectivul compartimentului 
electromecanic al E. M. Uri
cani preconizează mecanizarea 
culbutorului de cărbune, prin 
introducerea acționării aces
tuia cu aer comprimat. Toto
dată, se va realiza și centra
lizarea comenzilor de la uti
lajele cu aer comprimat din 
rază culbutorului respectiv.

Conducerea 
dicatelor din 
gramat deschiderea unui curs 
de croitorie pentru femei. 
Primele lecții vor fi predate 
la 3 martie a.c., iar cursul va 
avea o durată de 6 luni. Cei 
care doresc să devină 
cursanți se pot înscrie zilnic 
la sediul clubului. înscrierile 
se primesc pînă in ziua de 
27 februarie a.c.

La Fabrica de stîlpi hidrau
lici de la Vulcan, se fac pași 
accelerați pentru intrarea in 
plin, la întreaga capacitate de 
producție, a ansamblului de 
instalații. Astfel, de curind, 
s-au montat încă două strun
guri și tot atitea mașini unelte 
automate, s-a completat o parte 
din efectiv și s-a introdus me
toda de programare liniară a 
producției fabricii — pe repere 
și perioade de timp — în con
cordanță cu producția celor
lalte secții ale U.U.M.P. Aceste 
măsuri, corelate din plin cu 
hărnicia tinărului 
fabricii vor duce la 
in această lună a 
producției din luna 
cînd, primii 1000 de 
draulici tip S.V.J. (3 150 mm) 
cu pompă centrală, au luat dru
mul spre E. M. Lupeni.

tainele
peșterilor

ROMÂNIA SOCIALISTĂ
în imagini și îapfe

Feroviarii băcăuani au ob
ținut o depășire a sarcinilor 
de plan la transportul măr
furilor, de peste 60 000 tone, 
reușind să mărească viteza 
comercială de mișcare a tre
nurilor cu 3,5 la sută. Utili- 
zînd rațional parcul de va
goane și locomotive, colecti
vul Depoului C.F.R. Bacău, 
de pildă, a redus consumul

specific de combustibili con
venționali cu 9,82 la sulă.

Alături de ceferiști, 
norii din "
țul Bacău, și-au 
agendă realizări 
Ei au produs peste plan 610 
tone benzină, 239 tone petrol,- 
132 tone motorină și 110 tone 
gaz de rafinărie.

(Agerpres)

, , rafi-
Dărmănești, jude- 

înscris în 
de seamă.

Pe Valea Mureșului la Luduș a intrat în funcție, la finele 
anului 1969, o nouă fabrică de lapte praf. Capacitatea proiectată 
de producție a fabricii este de 100 000 1 pe zi, ceea ce re
prezintă 2 000 tone lapte praf pe an, 1 200 tone unt și poate 
congela zilnic 8 tone unt. Noua fabrică este dotată cu in
stalații de mare tehnicitate aduse din țară și străinătate. 
Spre deosebire de celelalte fabrici similare din țară, fabrica 
de la Luduș produce în cea mai mare măsură lapte praf 
care intră în furajele destinate diferitelor combinate din 
țară.

In foto ! Imagine din sala instalațiilor de concentrare și 
uscare a laptelui.
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: Puternică este dorința de a
I cunoaște, de a pătrunde tai- 
I nele văzute sau nevăzute ale 
I universului. Omul s-a lansat 

în văzduh pentru a-și căuta 
I semeni pe alte planete. Tot 

el s-a avîntat cu curaj spre 
. adîncurile fără de lumină 
I ale pămîntului pentru a-i 
’ cerceta izvoarele bogățiilor...

Maxima latină Ad augusta 
■ per angusta — spre lucruri 
Imari pe căi înguste — este 

extrem de adecvată speolo-
I 
I

Inouă la lumină eșantioane 
ale unor splendori nebănuite.

I Speologia e soră bună cu geo
logia și foarte apropiată de 
profesiunea pentru care stu-

I denții de la T.M.P.
■ gătesc cu perseverei
I

I
I
I
I

I

IKXCaCUJJICl uui va
lone de rocă, studentul speo- 
log revine la suprafață <-u

I

gului care pătrunde anevoios 
pe căi necunoscute, înguste, 
prin labirintul greu de par
curs din adînc spre a aduce

. se pre
gătesc cu perseverență. Căci 
studierea stratelor milenare 
de zăcămînt va fi una din 
coordonatele activității lor. 
Un apreciabil număr de vi
itori ingineri mineri își ocupă 
o parte însemnată din cli
pele de răgaz pentru a des
cifra farmecul ineditului sub
teran. înfruntă cu dibăcie si 
tenacitate greutățile spre a 
ajunge la feeria stalactiteloi 
și stalagmitelor. Trecînd pe 
lingă rîuri ascunse, avînd 
deasupra creștetului mii de

satisfacția de a fi descope- 
i it ceva din taina unei noi 

I peșteri, a unei noi grote. In 
jurul unui foc de tabără el 

I povestește celor de afară des
pre minunățiile ascunse sub 
munții de piatră.

| Admirator al acestor teme- 
i rari, am luat creionul în 
Imînă pentru a reda cititori

lor noștri cîteva aspecte alo 
I activității cercului de speo- 
I logie, existent la l.M.P. Pen

I________________
| + Continuare în pag. a 3-a
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Nicolae LOBONT I 
student i
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Valea Jiului în zilele fierbinți ale luptei pentru putere (I) 
Programul de radio, TV, filme, note
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Inaugurarea popicăriei 
din Aninoasa

Duminică dimineața. in prczrnțn tovarășilor Ghc-orghe 
Icier, vrcrclar nl Comitetului municipal dc partid. Dn» iii 
Gavrilh, președintele Consiliului local al l G S.K_ și a peste 
?(H> de spectatori, a fost inaugurată an na de popice din 
Aninoasa. Bază sportivă modernă, cu două piste, bine lumi 
nații. rsrena de popice din lninoasa a fost construită cu aju
torul materia) al Consiliului municipal sindical, si al co
mitetului de direcjiv nl exploatării miniere din localitate, prin 
munca patriotic;» a locuitorilor Lucrările au fost conduse 
eu eompclcnță dc către tehnicianul Nicolae Moldovan.

După tăierea panglicii inaugurale dc către tovarășul 
Gbvorghe Feicr și după cuvintul dc deschidere rostit de 
Io». .Șh ian Crislca președintele comitetului sindicatului 
minei Aninoasa, nu urmat citeva meciuri demonstrative 
dc popice mire echipele Fn’paratorul Petrila, Energia Paro- 
șeni. Depoul ( IR. Petroșani și două proaspete formalii 
locale.

I,
PREPARATORII
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TENIS DE MASA

eiafa jyomm
a analizat activitatea sportivă din Valea Jiului 

pe ultimii doi ani
Casa de cultură din Petro

șani a găzduit, simbâtâ și 
duminică, etapa județeană a 
campionatului national de te
nis de masă rezervata senio
rilor Și-au dat întâlnire cei 
mai buni jucători de tenis 
de masă din .județul Hune
doara După consumarea u- 
nor partide atractive, viu dis
putate. b-.medorenii și-au îm
părțit punctele cu petroșăne- 
nii. Primii au obținut două 
locuri la individual băieți 
și un loc III la individual fe
te. iar următorii s-au situat 
pe primele două locuri la 
Tete si au ocupat un loc HI 
la băieți- Cele mai dispu
tate partide au fost cele dc 
simplu fete și băieți. De-a 
lungul celor <0 dc meciuri 
nu au lipsit nici surprizele.

Dar iată-i pe primii trei 
clasați, in ordinea disputării 
probelor : IND1VIDI AL PE
TE : 1. H.DICO GY«N-
GYOȘ1, Școala sportivă; 2.

Victoria Chinccșan, Energia 
Paroșeni: 3.—4. Silvia Foro. 
Hunedoara și Ana Maria l’o- 
pitan. Deva. INDIVIDUAL 
rAIETI : I CORNEL PO
POVICI: 2. Anastase Poto
peam». ambii de la Hunedoa
ra: 3. Tibcriii Pis. Utilajul 
Petroșani. DUBLU FETE: 1. 
ILDICO GVhNGVOȘI — 
\\ \ MARIA POPIȚAN: 2. 

X ictoria Chinccșan — Silvia 
Foro: 3. Lucia Foro — Gcor- 
geta Metiu. ambele dc la 
Lupeni DUBLU BĂIEȚI : 
1. CORNEL POPOVICI — 
GHEORGHE AN ASTA SIL1; 2. 
Tripon — Morar»», ambii dc 
la Hunedoara: 3. Bădău 
Brasovcanu. ambii de la 
Viscoza Lupeni. DUBLU 
MIXT : 1. CORNEL PO
POVICI — VICTORIA CHIN;

Florin Popovici 
Nicolae 

Bojin,

CEȘAN: 2. F
— Silvia Foro: 3. 
Bădău — Victoria 
ambii de la Viscoza.

Staicu BALț^I
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La sfirșitul săptâminii trecute s-au desfășurat in sala 
bibliotecii Casei dc cultură din Petroșani lucrările plenarei 
Consiliului municipal pentru educație fizică și sport, cu 
care prilej a fost analizată activitatea sportivă — de masă 
și de performanță — din Valea Jiului pe perioada ultimilor 
doi ani de zile. La lucrări au participat membrii C.M.E.F.S. 
Petroșani, antrenori, profesori dc educație fizică din școlile 
Văii Jiului. A fost prezent tovarășul Mircea Biriș, președin
tele C.J.E.F.S. Hunedoara.

Darea dc seamă prezentată de către Iov. Dorel Vladis
lav, președintele C.M.E.F.S. Petroșani, a oglindit pe larg 
mișcarea sportivă din Valea Jiului care, in ultimul timp, 
a marcat o creștere substanțială. Au fost scoase in evidență 
rezultatele bune și foarte bune obținute In nivel muni

cipal, județean și național dc o seric dc sportivi din Valea 
Jiului, a fost subliniată activitatea rodnică a unor antrenori 
și profesori de educație fizică, s-au făcut referiri ta preocu
parea insuficientă a unor factori care activează pe linia 
(•portului de masă din municipiul nostru. A fost supus dez
baterii și aprobat în unanimitate un plan de măsuri pri
vind dezvoltarea activității de educație fizică și sport in 
perioada cure urmează.

In încheierea lucrărilor a fost completat biroul 
C.M.E.F.S. cu noi membri.

Vom sintetiza lucrările plenarei C.M.E.F.S. Petroșani 
in trei capitole, după cum au fost înscrise și în darea dc 
seamă.

le dc Întregire a măsurile» 
tehnîco-organlzalorice pentru 
îmbunătățirea activității, pentru 
eliminarea oricăror lipsuii, alit 
dezbaterile adunării cit și oa
menii colectivului care au luai 
cuvintul. S-au perindat la dis
cuții arătind deschis deficien
țele co mai există in sediile 
șt sectoarele preparației, în fum - 
ționarea instalațiilor și ulil-j- 
jclor, in organizai ea fluxului 
tehnologic, mecutilcul dc site 
l-lralc Popescu, muncitorul spă
lător Alexandru Covaci, șefii 
de echipă Eduard Feneș și 
Henrick Lorincz, șeful de tură 
EfLimic lacob, maistrul de spă
lare Nicolae Vljdan, maistrul 
dc întreținere prelucrare losil 
Maior, inginerul șef al propn- 
rației Ion Ionică, ing. Silviu 
Constantin, șeful secției pre
lucrare, ing. Alexandru Honagy, 
mecanic șef, ing. Nicolae Haue.ș, 
șeful sectorului preparare, secre
tarul comitetului U.T.C. și alții.

Sarcinile ce revin preparatori
lor de la Petrila in anul 1970 
(de primit, sorlal și preparat 
o cantitate de 2 510 000 tone căr
bune) impun, in vederea realiză
rii lor, eliminarea tuturor de
ficientelor interne și externe în

organizarea fluxului tehnolo
gic, aplicarea neabătuta a mă
surilor tchnlco-organizaloi u e 
preconizate pentru sporirea pro- 
dmlkilății muncii și creșterea 
eficienței economice, realizarea 
programului de reparații < api- 
lale și a lucrărilor de conslruc- 
.țli-inonlaj aferente dezvoltării 
rapacilălllor de b>ichetare t a 
rapacității de haldare a steri
lului, mobilizarea inlregului po
tențial tehnic și uman al pre- 
porolicl pentru dezvoltarea re
alizărilor și desfășurarea activi
tății la iui Tivol superior din 
țoale punctele de vedere. Fo
lositoare indicații au dat colec
tivului preparațiel, privind cai
le d'1 îmbunătățire a muncii 
Iov. ing. Gheorghe Davidescu, 
din partea Centralei cărbunelui 
și Iov. Pompiiiu Ungur din par
tea comitetului orășenesc de 
partid P< trila.

întreaga dezbatere a adună
rii a ilustrat hotărîrea colecti
vului preparației de a obține 
realizări superioare -celor din 
anul trecut la prepararea răr- 
bunelui. Jntr-o atmosferă do 
entuziasm general, de optimism 
șl unanimă aprobare adunarea 
a lansat chemarea la Întrecere 
călre colectivele celorlalte pre- 
pftrațli în vederea realizării e- 
xemplare a planului pe 1970.

Preparația Lupeni

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ...

Spectatorii au părăsit, după 
un timp, celelalte mese din 
loaierul Casei de cultură a 
sindicalelor, încercuind, cu 

mic cu i 
treia. De 
netul' ? 
Aplauzele 
reușite — 
rare — o 
ci pai pc 
micu] a elevă din 
„Va ii campioană!', 
stofă lină', 
formidabilă'

mare, doar masa a 
ce? Cinei „mag- 
Ne-am apropiat, 
oricărei execujii 
șj n-au lost deloc 
înconjurau in prin- 
lldico Gyongyăși. 

Lupeni. 
t___  „Are
JE un spiriduș, e 
— se aud in 

juru-mi aprecieri. Urmărim fi
nala. Victoria Chinceșan, 
cealaltă rinalislă, tot elevă, 
din Paroșeni. încearcă să răs
toarne pripitele pronosticuri. 
Cîștigă setul al 3-lea. Nedisi- 

mulindu-și permanentul zimbet

de pe fafa îngustă, rtecrispală 
(încerc să cred că nici n-ar 
ii putut altfel), lldico se con
centrează și, intr-un final 
entuziasmam, după ce un în
delung schimb de mingi re
ținuse răsuflarea spectatorilor, 
cîștigă. Mă apropii de ținură 
campioană judef cană. Nimic 
frapant. O fetită blondă, cu 
tricou negru și șort de cu
loarea muștaru/ui, cu ciorapi 
roșii, scurfi, in încălțămintea 
ușoară, exaltă de fericire: 
„Am învins. Eram convinsă 
c-o să cîșlig finala. Acum 
să vedem, la Rimnicu Vllcea 
ce-o fi~a Zimbelul se lărgeș
te, crește, lldico ride. E bucu
roasă. încă o plachetă, încă 
o diplomă se vor alătura 
„albumului" de acasă. Le 
merită ? Fără îndoială. Teni
sul de masă e marea ci pa
siune. Nu i-a fost frică de 
participantele la întrecere. 
„Cind am de înfruntat o par
teneră mai in virslu, cu ex
periență — ne declară — nu 
mă gindesc decit cum să iac 
s-o înving. Dacă n-aș iubi 
tenisul...' înțeleg totul, lldico 
are in ea acea scinteie care 
va declanșa marea furtună a 
ambițiilor entuziaste, necesare 
și proprii adevăra/ilor per
formeri. De n-am greșii Nu, 
lldico nu augmentează aura 
titlului cîștigat ce-i încon
joară fruntea. De-abia o sim
te. Ea iși dorește altceva. Iși 
dorește succese mari, conti
nui. 1 le prevedem.

V. T.

Reluind „baza" unei discuții 
colaterale asupra plenare» 
C.M.E.F.S. Petroșani. cu cîțiva 
buni cunoscători ai sportului 
din Valea Jiului, am putea 
afirma că raportată la condițiile 
d organizare, la baza sportivă 
existentă, ia numărul specialiș
tilor care lucrează în acest do
meniu. activitatea sportivă des
fășurata in ultimii ani in Va
leu Jiului este bună. Meritul a- 
p-urține atit sportivilor, a celor 
care i-au pregătit, a celor care 
s-au ocupat și se ocupă de dez
voltarea mișcării sportive in 
municipiul Petroșani. Profesorii 
Adrian Golgoliu, lost președin
te al C.M.E.F.S., Dorel Vladis-
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Sporlu! de masă — ca obiec
tiv fundamental al mișcării 
sportive din patria noastră — 
a stat in centrul atenției 
C.M.E.FJS., cunoscindu-se rolul 
său social de întărire a sănă
tății, de dezvoltare fizică și 
morală a tineretului. Această 
mișcare sportivă și-a găsit te
ren fertil mai ales in școli, a- 
colo unde există din abunden
ță material uman pe care pro
fesorii de specialitate s-au stră
duit sâ-1 modeleze cu grijă și 
migală. Din rindul elevilor, 
au urcat pe podiumul învin
gătorilor multe nume, elemente 
talentate, schimb util al spor
tivilor consacrați de azi. Re
zultate deosebite au obținut c- 
levii sportivi de la grupurile 
școlare miniere din Lupeni și 
Petroșani cu prilejul etapelor 
de zonă și finale la atletism, 
box, haltere, lupte. Elevi din 
școlile generale și liceele Văii 
Jiului au cucerit titlurile de 
campioni județeni la gimnasti
că — fete și băieți — precum 
și la schi, de asemenea, la 
fete și băieți. Subliniem și 
munca pasionantă, sîrguincioa- 
să, a profesorilor Dan Cocor, 
Școala generală nr. 1 Petrila, 
Adrian Golgoțiu, Liceul indus
trial minier, Mihai Golubov’,

Grupul școlar minier Lupeni, 
Iuliana Pop, Liceul Petrila, 
Francisc Czimbahnoș, Liceul 
Vulcan, Rozalia Pop, Școala 
generală nr. 1 Petroșani și de 
mulți alții. A fost mai mare și 
numărul drumețiilor, al excursi
ilor organizate cu elevii, dîn- 
du-li-se prilejul să cunoască 
mai bine împrejurimile atit de 
frumoase ale Văii Jiului. Și 
totuși, activitatea sportivă din 
școli nu s-a ridicat la nivelul 
posibilităților. Aceasta s-a da
torat lipsei de interes și iniția
tivă a unor profesori de edu
cație fizică, automul (.urnirii lor 
nepermise, insuficientului spri
jin acordat mișcării sportive de 
către conducerile unor școli. 
Ca să dăm exemple concrete 
nc’-ar trebui prea mult spațiu.

Evident că, în comparație cu 
anii trecuți, mișcarea sportivă 
de masă a crescut la toate ni
velele dar ea este încă neco- 
rcspunzătoarc. Nici în între
prinderi și instituții această ac
tivitate sportivă nu s-a ridicat 
la un nivel mulțumitor. Dacă 
întreprinderi ca minele Vulcan, 
Lupeni, Petrila, preparația Lu
peni și alte citeva au sprijinit 
mai mult activitatea sportivă de 
masă, nu același lucru se poa

te spune despre celelalte între
prinderi și instituții din Va
lea Jiului in care lucrează un 
mare număr de oameni și unde 
există posibilități de organiza
re a unor manifestări sportive 
utile, recreative.

Consiliul municipal al 
U.G.S.R., împreună cu C.M.E.F.S. 
Petroșani, au organizat mai 
multe competiții sportive do
tate cu cupe, cum au fost: 
„Cupa minerului', „Cupa cefe
ristului", „Cupa constructoru
lui",, „Cupa eliberării", „Cupa 
30 Decembrie", ele., care au an
grenat in întreceri un mare 
număr de salariați pe ramuri 
de producție. Aceste acțiuni 
sportive s-au realizat însă nu
mai la zile festive, nu au avut 
un caracter permanent, nu au 
reușit să atragă un număr de 
participanți corespunzător, ra
portat la numărul de salariați 
din întreprinderile respective. 
Mai mulți vorbitori, între care 
profesorii Teodor Szilagyi și 
Din Cocor, au făcut unele pro
puneri concrete, utile, privind 
organizarea mai multor activi
tăți sportive in întreprinderi și 
instituții, fără cheltuieli mari,

dar care să fie atractive și in
structive totodată. Aceiași vor
bitori, precum și tovarășii Du
mitru Cornea și Marin Moraru, 
au completat sublinierile dării 
de seamă că turismul continuă 
să rămînă de mulți ani un 
copil vitreg al sportului in Va
lea Jiului, tocmai aici unde e- 
xistă posibilități nelimitate de 
practicare a turismului. Aceas
tă problemă a fost comentată 
și de tovarășul Mircea Biriș 
care a făcut și uncie recoman
dări pentru ca turismul să re
intre în drepturile pe care le 
merită.

Cu privire la comportarea e- 
chipelor în campionatele muni
cipale și a unor prezențe in
dividuale, s-a apreciat promo
varea echipelor de fotbal E- 
nergia Paroșeni și dc handbal 
Jiul Petrila în campionatul ju
dețean, precum și cîștigarea 
titlului dc campioană munici
pală de către echipa de tir 
Energia Paroșeni, prin elevele 
de la Liceul Lupeni, Ileana 
Severineanu și Adriana Reif. 
Au fost organizate și se des
fășoară și în prezent campio
natul municipal la mai multe 
discipline sportive, dar cu des
tule greutăți și nu cu rezultate 
superioare.

Adunarea generală a repre
zentanților salariaților de la 
preparația Lupeni și-a recoman
dat din capul locului caracterul 
sfiu dc lucru, căutările asidue 
ce Ie face colectivul pentru 
îmbunătățirea și sporirea rod
niciei întregii activități de pro
ducție — începînxl de la reccp- 
lionarea cărbunelui brut livrat 
de exploatările miniere și pină 
la expedierea lui ca productie- 
marfă la beneficiarii din econo
mia națională. Temei pentru 
axarea dării de seamă a comite
tului de direcție prezentată de 
tov. Victor Ardelcanu, directo
rul preparației, și a dezbateri
lor asupra bilanțului fructuos 
încheiat pe anul ce a trecut a 
existai — nimic dc zis, dar adu
narea a preferat să consacre 
cea mai mare parte a lucrări
lor sale nu alit analizării păr
ților pozitive, a rezultatelor bu
ne obținute de colectiv, cît 
mai ales analizării lipsurilor și 
neajunsurilor ce au existat și 
mai există.

Cota realizărilor — s-a ară
tat - ar fi putut fi și mai 
Înaltă, iar unele insuccese in 
îndeplinirea indicatorilor de 
plan n-ar fi fost cu pulinlă dară 
organizarea muncii și procesu
lui tehnologic, activitatea tutu
ror factorilor răspunzători de 
bunul mers al producției nu ar

fi avut unele lacune, dacă nu 
s-ar fi manifestat neajunsuri. 
Despre acestea toate au vorbit 
in adunare muncitorul Nistor 
MoJdovan, șeful de echipă Si- 
mion Lipan, maiștrii Gheorghe 
Enciu și Florca Tigoianu, teh
nicianul Nicolae Hroștea, șe
ful sectorului transport, ingine
rul Tudor Geamănu, șeful sec
torului preparare și alții. S-a 
arătat, totodată, că partea cea 
mai mare a penalizărilor supor
tate de preparație pentru neres- 
poclarea calității cărbunilor li
vrați — 1266 197 lei pe inii
1970 — provine de la depăși
rea umidității cărbunelui care- 
a atras după sine o penalizare 
de 3 058 620 lei, influențind re
zultatele econom ico-financiare.

Planul pe 1970 cheamă pre
paratorii din Lupeni să reali
zeze obiective importante. ei 
trebuind să facă față unui vo
lum de cărbune supus prepară
rii cu 2,9 la sulă mai mare a 
în anul 1969. Hotărîrea prepa
ratorilor din Lupeni de a fare 
totul ce depinde de ei pentru 
realizarea exemplară a sarcini
lor pe 1970, este ilustrată încă 
o dală mai mult de entuziastul 
răspuns ce l-a dat colectivul lor 
Io chemarea la Întrecere lan
sată de preparatorii de la Pe
trila.

...ȘI
In sportul de performanță re

zultatele au fost in general mai 
bune, exceptînd unele discipli
ne rămase in urmă ca șahul, 
popicele, gimnastica, halterele, 
natația, ciclismul etc. Atletism 
s-a făcut mai mult la Jiul Pe
troșani unde a existat preocu
pare din partea antrenorului 
loan Ciofică care a și dispus de 
elemente talentate și de spri
jin material. Rezultate bune și 
foarte bune au obținut atlcții 
Petru Helezău, Mariana Gheor- 
ghiță, Monica lacob, Margare
ta Nemeș, Iosif Torbk, Geor- 
geta Nicolescu ele. Un număr 
de 6 sportivi au obținut cate
goria a Il-a de clasificare, 10 
au obținut categoria a IlI-a, 15 
au fost selecționați în lotul 
județului Hunedoara, pentru 
divizia B, iar 2 în lotul repu
blican de juniori. La aceste 
rezultate și-a adus contribuția 
și comisia municipală de atle
tism, prin profesorii Iuliana 
Pop, Gheorghe Pop, Constan
ta Voiciloiu, Dan Cocor, An
drei Anger, Zoltan Toth și 
alții. In schimb, secția de atle
tism a A.S. Minerul Lupeni s-a 
autodizolvat datorită lipsei de 
preocupare din partea consiliu
lui asociației sportive.

In cadrul ramurii atletică 
grea au funcționat patru secții 
de lupte, două de box și una 
de haltere. O activitate mal 
bună au desfășurat-o însă numai 
secția de lupte Jiul Petrila și

CEA DE PERFORMANȚA
cea de la Școala sportivă, pre
cum și secția de box Minerul 
Lupeni. Este în primul rind me
ritul antrenorilor Gheorghe 
Pop (lupte) și Nicolae Barbu 
(box), dar și al unor sportivi 
cum sînt Florian Moț și Gheor- 
ghe Grigore (lupte). Despre 
activitatea secțiilor de box 
Jiul Petrila și de haltere Mi
nerul Lupeni și Utilajul Petro
șani nu se pot spune multe 
lucruri. Nici la gimnastică, re
zultatele nu au fost pe măsu
ra posibilităților. Echipa Ști
ința Petroșani a obținut locul 
III la finala compionatelor uni
versitare din anul 1968, iar re
prezentanții Școlii sportive au 
ocupai locul I la faza de zonă 
de la Reșița din același an. A- 
semenea rezultate însă nu au 
mai fost reeditate cu toată preo
cuparea profesorului Eugen 
Peterfi. O cauză ar conslilui-o 
interesul scăzut ce se acordă 
în școlile generale și în licee 
gimnasticii, dar și lipsei unor 
săli de sport adecvate, înzes
trate cu aparatura necesară 
practicării acestui frumos sport. 
Citeva nume rețin totuși aten
ția : studentul Emil Beg, elevii 
Florica Urs, Rodica Horgoș, 
Horia lacob și alții.

Deși lipsiți de o bază spor
tivă proprie, navomodeliștii de 
la Jiul Petroșani au înregistrat 
rezultate deosebii de bune pe 
plan național. Ei au oblinut în 
ultimii doi ani cinci titluri de

campioni naționali, au doboril 
trei recorduri republicane, trei 
navomodeKști, In frunte cu in
structorul voluntar Leonlin 
Ciortan, fiind maeștri ai spor
tului.

In ramura schiului rezultatele 
cele mai bune le-au obținui e- 
levii Școlii sportive, urmați de 
reprezentanții A. S. Energia Pa
roșeni, Minerul Lupeni, Parin- 
gul Petroșani. Elevii Ion Gar- 
cea, Nicolae Cristea, Gabrie
la Leib și-au înscris numele 
printre cei mai buni elevi-sclii- 
ori ai tării, iar Victor Mihuț, 
Iosif Peter, Aron Peter, Florica 
Medrea, Lidia Chelț au oblinut 
rezultate de valoare la concursu
rile municipale, județene sau 
republicane la care au partici
pai.

Dintre divizionarele A, B, C, 
rezultatele cele mai bune le-au 
obținut in perioada la care se 
referă darea de seamă echipele 
de rugbi Știința și Minerul Lu
peni, cele de fotbal Jiul, Știin
ța și Minerul Lupeni, cele de 
handbal Știința și Jiul (fostă 
Știința, fostă Școala sportivă). 
Echipa de rugbi Știința a dat 
loturilor republicane nu mai 
puțin de cinci jucători, respec
tiv pe Dinu, Marinescu, Pop, 
Săbău, Bărgăunaș, iar cea de

fotbal Jiul — pe Martinovici, 
Libardi și Peronescu. De aseme
nea, handbaliștii, Mia Domșa, 
Sabina Mureșan, Georgeta Ni
colescu și Francisc Cosma au 
fost chemați la loturile naționa
le. Echipa de rugbi Minerul Lu
peni a participai la barajul pen
tru promovarea în divizia A, 
iar cea de fotbal Știința — la 
barajul pentru promovarea în 
divizia B. Ambele nu au putut 
depăși pragul de trecere spre 
categoriile superioare.

Dar dacă primele echipe au 
avut comportări meritorii, celor 
de juniori și copii nu li s-a 
acordat atenția cuvenită. S-a ui
tat că tocmai aceste echipe pre
gătesc elementele de miine. 
în schimb s-a folosit metoda 
mai ușoară de a aduce jucători 
din alte părți care nu au reușit 
să ridice ștacheta sportului lo- j 
cal. De aceea, credem că este 
necesară acordarea unei mai 
mari griji creșterii copiilor șl 
juniorilor și promovării lor cu 
curaj în echipele mari. In 
sportul de performantă activi
tatea trebuie intensificată, or
ganizată cu mai multă răspun
dere, deoarece de malerial 
uman Valea Jiului nu duce lip
să. A demonstrai-o de atitea 
ori.

BAZA MATERIALA

CITEVA... PĂRERI
scene ale fotbalului și rugbiulul 
jomanesc, navomodeliștii de la 
Jiul Petroșani se numără prin
tre cei mai buni din tara, schi
orii de la Școala sportivă de
liu mai multe titluri de campi
oni naționali, luplălorii de la 
Jiul Petrila au intrat în pose
sia a două titluri de campioni 
naționali la juniori, gimnastul 
Emil Beg a fost campion națio
nal universitar in anul 1968, ca 
să reluăm notarea doar citorva

tot mai mult mersul pe jos, cînd 
comoditatea, după orele de 
muncă, se instalează conforta
bil în viata noastră.

în toate acestea, insă, fără o 
bază materială nu se poate 
rezolva aproape nimic. Este â- 
devărat că s-a mai amenajat 
cite un teren de handbal sau 
de volei Îd școli, că s-au mai 
reamenajat unele baze sportive, 
că s-a mai construit o arenă de 
popice sau un portic pentru

cum se construiesc alilea în alte 
orașe ale țării unde activitatea 
sportivă este mult mai modestă 
decit cea din Valea Jiului. Este, 
de asemenea, limpul ca și In
stitutul de mine să-și rezolve 
problema bazei sportive proprii.

Și să nu uităm turismul, aceas
tă latură a sportului care se 
poate realiza cu minime efor
turi materiale, dar prin voință 
și inițiativă. Este necesară gă
sirea modalității de închiriere

Se știe că pentru obținerea 
unor rezultate bune este ne
cesară o bază materială a- 
decvată. C.M.E.F.S. Petroșani 
a acordat importanță acestei 
laturi a mișcării sportive din 
municipiul nostru, iar U.G.S.R. 
prin Consiliul sindical munici
pal Petroșani, a alocat impor
tante sume de bani asociați
ilor sportive atit pentru baza 
materială cil și pentru reali
zarea calendarului sportiv. 
Dar la construirea și reanie- 
najarea unor baze sportive 
a contribuit în mare măsură 
munca patriotică, inițiativa 
unor profesori și a altor iu
bitori ai sportului. Prin mun
că patriotică, la Grupul șco-

sporlive s-a făcut prea pu
țin. Lipsite de ajutorul sub
stantial al întreprinderilor 
mari din municipiu, de spri
jinul Consiliului popular mu
nicipal și al CJ.E.F.S. Hune
doara, lipsite de inițiativă și 
insistență, organele sportive 
din municipiul Petroșani nu 
au putut realiza multe lucruri 
în privința bazelor sportive. 
La Vulcau a inceput constru
irea unui teren de fotbal dar, 
dintr-o mic de motive, lucră
rile au fost sistate mai repede 
decit au inceput.

Pe bună dreptate susțineau 
in cadrul plenarei mai mulți 
vorbitori, intre care îi amin
tim pe Teodor Szilagyi, Eu-

RĂSPUNSUL
preparației Lupeni la chemarea la întrecere a colectivului 

preparației Petrila

Colectivul preparației cărbunelui Lupeni a luat la cu
noștință cu satisfacție de chemarea lansată de preparația 
Petrila și, analizînd cu simț de răspundere, in lumina hotă- 
rîrilor plenarei C.C al P.C.R. clin 10—13 decembrie 1969, 
posibilitățile ce le are pentru realizarea și depășirea sar
cinilor ce ne stau în față in ultimul an al cincinalului, în 
adunarea generală a salariaților de azi, răspunde chemării 
cu următoarele angajamente pe 1970 :

receptionarea peste plan a întregii cantități de căr
bune brut de la minele Lupeni. Uricani și Bărbăteni;

• depășirea producției marfă cu 3 milioane lei;
4 îmbunătățirea recuperării globale recalculate cu 0,2 

puncte;
• reducerea cenușei în cărbunele special cu 0,1 puncte 

față de STAS;
• reducerea umidității cărbunilor livrați cu 0.1 puncte 

față de STAS;
• realizarea de beneficii peste plan in valoare de 1 

milion lei.

Preparația Coroești
Ir. miezul dezbaterilor adu

nării reprezentanților salariați
lor preparației Coroești s-au si
tuat problemele dc care depin
de, in ultimă instanță, redre
sarea situației economice a u- 
zinei. Despre posibilitatea re
ducerii prețului dc cost la 
principalele clemente de calcu
late — baritâ, energie electri
că, motorină și naftenat — au 
vorbit loan Matei, șef dc e- 
chipă, Alexandru Fecior, sudor, 
Ștefan Mogoș, prim maistru, 
Ioan Plet, maistru principal, 
Mircea Rai, șeful secției pre
parare. Ei au arătat că pot fi 
reduse cheltuielile de produc
ție, prin respectarea striclă a 
consumurilor specifice de ma
teriale, dar pentru aceasta este 
necesar ca întregul colectiv de 
salariați, fiecare la locul său 
de muncă, să manifeste spirit 
de răspundere, preocupare pen
tru folosirea judicioasă a mate
rialelor.

„Există multe rezerve pentru 
îmbunătățirea organizării știin
țifice a producției și a muncii 
— susținea pe bună dreptate 
în cuvintul său inginerul Fran
cisc Haber — dar uneori, deși 
aceste rezerve sini cunoscute 
dc către maiștri, aceștia nu le 
valorifică". Pornind de la un 
fapt semnificativ — in ianua
rie 1970. cu același efectiv și 
aceleași utilaje a fost prepa

rată o cantitate de 6 500 tone 
de cărbune peste plan — in
ginerul șef al preparației, Ni
colae Vîlcea, a demonstrat con- 
vingător, în adunare, că sar
cinile planului din ultimul an 
al cincinalului sînt pe deplin 
realizabile. „Organizațiilor de 
partid, de sindicat și U.T.C. din 
cadrul preparației Ie revine în
datorirea să militeze pentru 
întărirea disciplinei în rindul 
salariaților", spunea in cu\in
tui său tov. Gheorghe Săcăluș, 
membru al Biroului Comitetu
lui municipal de partid.

Folosirea din plin a utilaje
lor, îngrijirea și întreținerea 
lor atentă, preocuparea necon
tenită pentru reducerea numă
rului de defecțiuni mecanice și 
electrice, pentru reducerea pre
țului dc cost și întărirea dis
ciplinei în muncă, aplicarea 
tuturor măsurilor tehnico orga
nizatorice stabilite în adunarea 
reprezentanților salariaților — 
toate acestea sînt mijloace ?- 
ficionte care, dacă vor fi valo
rificate prin contribuția a-'tivă, 
conștientă a muncitorilor, mai- 
ștrilor, tehnicienilor și ing’.nc- 
rilor, vor asigura în anul 1970 
obținerea unor rezultate econo
mice superioare. îndeplini-< a 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă.

RĂSPUNSUL
preparației Coroești la chemarea la întrecere lansată de 

colectivul prepaiației Petrila
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...Și ei dezleagă
* Urmate din pag I

tiu o mal bună informare 
re-am adresat președintelui 
.iccstul cerc, studentul Mlhai 
KAcIulescu.

— Vii rugâm sfi ne spu
neți cileva cuvinte despre 
..istoria" cercului.

- La propuneri a catedrei 
de geologic din institutul 
nostru, un grup dc studenți 
entuziaști au dat viață cercu
lui de speologic. Cei aproape 
<50 de membri ai cercului 
și-au propus cercetarea zonei 
carstice din jurul municipiu
lui Petroșani. întocmirea u- 
nei monografii. precum și 
popularizarea unor obiective 
care să prezinte un deosebit 
interes turistic. Cu aceste 
ginduri am pornit noi la 
drum in toamna lui 190».

— Ce realizări deosebite

ați obținut pină in prezent ?
— După citeva excursii 

orientative, am trecut la o 
.. t.v iLiH sksl* math ă Astăzi 
putem să ne mindrim cu 
descoperiri a și cartografie
rea a două peșt-ri pe Valea 
Polulișlc, ambele totulizind 
peste 800 metri. Am cercetat, 
de asemenea, peștera cu ghe
țari Valea de Pești și Peștera 
de aur (Top) ița) do Iu Cim- 
pu lui Ncag.

— In viitor, veți continua 
dezlegarea unor noi „necu- 
noNcnfe"..

— Desigur. Intenționăm să 
efectuăm o cercetare amă
nunțită a unei perle a genu
lui. in Valea Jiului : .-Ylunii 
negri. Din auzite, am aflat 
ca aceasta este remarcabilă 
prin lungime., i fenomenele 
dc sediment.ir - Microclima
tul de la .Alunii negri sus-

tainele peșterilor
cită, de asemenea, un inte
res aparte. La sesiunea cer
curilor științifice din I.M.P., 
cercul nostru va fi prezent 
cu două lucrări generat'- d* 
munca pasionată a membri
lor săi.

— ’ Puteți să ne amintiți 
cițiva sfndenîi car* aduc o 
contribuție deosebită in ca 
drul acțiunilor cercului?

— In general, toți membrii 
cercului nostru manifestă 
dragoste pentru acest dome
niu. Totuși, pot să mențio
nez cițiva colegi deosebit de 
labor ioși in activitatea dc 
cercetare sppofoglcâ Paul 
Lasctr, Vasilr Pop. Estcra 
Dcah. Xicolae Brcban. Vioref 
Lup, IJan Rațiu și alții

— Cele necesare efectuării 
„ieșirilor", cum Ic numiți, Vii 
aparțin sau vă sini puse la 
indrminâ ?

— Cercul, ființind in ca
drul cercurilor de cercetare 
științifică din 1.M.P, este do
tat dc acesta cu trei lămpi 
de carbid, coardă alpină, 
trei (orturi cu niulorlaHe 
accesorii (saci dc dormit, 
saltele pneumatice) precum 
-r echipament de protecție 
«salopetă, cască și cizme). La 
ora actuală, dotarea este în
că insuficientă dar am fost 
asigurați dc către consiliul 
I,’ A.S. din institut că pr vi
itor vom avea toate cele tre
buincioase pentru a depune 
o activitate cit mai rodnică.

M-am despărțit de inimo
sul speoiog Mihai Rădules- 
cu, student in anul IV al 
I.M.P., animat de dorința re
venirii alături de el și cole
gii săi cu ocazia proximei 
..ieșiri" pe teren.

Valea Jiului în zilele fierbinți a'e luptei 
pentru putere (l)

VREMURI NOI, MIHIOM VECHI
După eliberare, eroicul pro- 

Trtariat al celui mai mare cen
tru carbonifer al țârii, condus 
de comuniști a continuat, cu 
dăruire tradițiile glorioase ale 
luptelor revoluționare. Pentru 
noi. oamenii Văii Jiului, con
stituie o adevărată mindrie 
faptul de a ști că înaintașii 
noștri s-au situat în primele 
rinduri ale luptei pentru pu
tere. că au făcut parte din de
tașamentul înaintat care a lw- 
tărit soarta acestei bătălii.

Se știe că insurecția armată 
» fost organizată și condusă 
dc Partidul Comunist Român 
— reprezentantul autorizat al 
celor mai largi forțe antifas
ciste ale poporului român — 
dar la putere, totuși, a fost 
sdus un guvern de generali, 
condus de C. Sănăi» ■'u. re
prezentantul burgheziei — gru
pat in jurul Consiliului coroa
nei in frunte cu regele — care 
nu era in stare să rezolve cele 
mai arzătoare probleme social- 
eeonomice aflate la ordinea zi
lei. Reacționarii se opuneau cu 
înverșunare democratizării ță
rii. lichidării rămășițelor fas
ciste din viața politică româ
nească, refuzau să înfăptuiască 
reforma agrară. In tendința lor 
de frînare a mersului înainte 
erau sprijiniți de cercurile po
litice externe. In aceste condi
ții sarcina forțelor democratice, 
în frunte cu comuniștii era de 
a lupta pentru instaurarea u- 
nri dictaturi revoluționare a 
proletariatului și țărănimii. In 
focul bătăliei pentru putere, 
în condițiile foametei și ruinei, 
din timpul și după terminarea 
războiului, detașamentul mun
citoresc al Văii Jiului, condus 
dc organizațiile locale ale P.C.R. 
se află în primele rînduri. 
Partidul dă o atenție deosebită 
reorganizării activității celule
lor sale în condiții legale.

In același timp se pun pe 
baze noi organizațiile locale ale 
P.S.D.. Frontului plugarilor, 
sindicatelor, U.T.C., de femei.

Imediat după eliberare celulele 
de partid activează intens în 
tot bazinul iar numărul mem
brilor de partid crește verti
ginos.

Pe baza faptelor dc mai sus. 
siguranța raporta mai marilor 
săi, că in Valea Jiului dom
nește ,o stare de spirit revo
luționară deosebit de pericu
loasă pentru guvern". Sub pre
siunea .stării de spirit revolu
ționare a maselor" — regele se 
vede obligat să grăbească coca 
ce dorea să amine: democra
tizarea țării.

.Proiectul dc platformă a 
Frontului Național Democrat" 
publicat la 25 noiembrie 1944 
sublinia cele mai arzătoare sar
cini ale poporului român în e- 
tapa respectivă. Prin sarcinile 
puse proiectul de platformă mi
lita pentru trecerea la desăvir- 
șirea revoluției burghezo-demo- 
cratice din țara noastră. Pro
gramul a întrunit adeziunea 
întregului popor și peste ci
teva zile a prins viață. La a- 
legerea comitetelor de fabrică 
care are loc la sfîrșitul lunii 
septembrie se cere democratiza
rea asigurărilor sociale, repri
mirea în serviciu a șomerilor, 
respectarea protecției muncii, 
angajările să se facă numai cu 
avizul sindicatelor. Prin carac
terul lor aceste obiective anti
cipau organizarea controlului 
muncitoresc.

Constituirea la 12 octombrie 
1944 a Consiliului Central și a 
consiliilor locale ale F.N.D. a 
întărit forța coaliției democra
tice condusă do P.C.R. Intr-o 
mare demonstrație care are loc 
In Valea Jiului, in luna octom
brie 1944. minerii sprijină pro
gramul F.N.D. și cere întărirea 
F.U.M.. cer guvern democratic 
care să garanteze libertățile și 
drepturile cucerite. Demisia din 
guvernul Sănătescu, a repre
zentanților F.N.D. a stirnit in 
toată țara un val de proteste. 
Se cerea un guvern F.N.D. al 
cărui prim-ministru să fie Dr.

P> tru Groza, eminent fiu al 
județului nostru. Intrucit repre
zentanții partidelor . „istorice" 
refuzau să accepte un astfel 
dc guvern, in toată țara începe 
'aiul de demonstrații In apelul 
Consiliului Central al F.N.D. 
se arată ; „Țara are nevoie de 
un guvern cart' să reprezinte 
interesele și voința poporului, 
sprijinit de popor și care să 
cucerească încrederea aliaților 
și să deschidă calea democra
tizării țării. Țara cerc un gu
vern al Frontului Național De
mocrat"

întrunirile de la Lupeni, Vul
can șj Petroșani, la care au 
participat zeci de mii de mun
citori din toată Valea Jiului, 
se inscrie printre marile mani
festări care au avut loc Ia 
Constanța. Tulcea. Brăila. Bra
sov. Timișoara, Arad. Lugoj, 
Caransebeș. Deva. Hunedoara. 
In toată țara rezultatul a fost 
cucerirea unor revendicări ime
diate de către muncitori, de
monstrând voința de luptă a 
clasei muncitoare, sprijinul pe 
care-1 acordă politicii Partidu
lui Comunist Român.

Tineretul din Valea Jiului 
își manifestă voința la demon
strația din 20 octombrie 1944 
de a sprijini un guvern F.N.D. 
care să asigure realizarea obiec
tivelor prevăzute în ..Platfor
ma Frontului Național Demo
crat al Tineretului". La de
monstrație iau parte peste 5 000 
de tineri din Valea Jiului. In 
fruntea lor se aflau I. Cotoț. 
A. Molnar, Pius Covaci. Vasile 
Patilineț. In afară de sarcinile 
generale, platforma cuprindea 
sarcini specifice tineretului ca : 
democratizarea armatei, prote
jarea ucenicilor, reorganizarea 
școlilor, drept de vot de la 18 
ani și altele.

Astfel, sub presiunea mase
lor, C. Sănătescu, a fost obli
gat să-și prezinte demisia.

Prof. E. FIRCZAK

TELEVIZIUNE
MĂRfî 17 FEBRUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii. Lumea copiilor.
18.30 Ancheta economic;! : Cursa cu obstacole.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 La volan — emisiune pentru conducătorii auto.
19.30 .Atomul — această necunoscută.
20,00 Reflector.
20,15 Reportaj: „X 12 n-a îndeplinit misiunea.
20.30 Film artistic : Comedia ..Domnișoara Barbă Albastră".
21.50 Telejurnalul de noapte.
22.00 Tcleglob — K. D. Vietnam.
22.20 Artistul poporului Ștefan Braborescih
22.40 Muzică ușoară cu Denise Constantineseu și Doina

Spătâru.
23.00 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II :

MIERCURI IS FEBRUARIE

magnetofonul dumneavoastră; 
23,00 Concert de muzică u- 
șoară; 0,03—5,00 Estrada nou-

tern
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PROGRAMUL 1 :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 7,00 Radiojurnal; 9,30 
Viața cărților; 10,10 Curs de 
limba germană: 10,30 Vreau 
să știu; 11,20 Patrium Car
men. Vechi cîntcce bătrine.ști; 
12,00 O melodie dintr-o mie
— muzică ușoară; 12,30 Intil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,22 Valsuri ce
lebre; 13.45 Cîntă Lucreția 
Ciobanu; 14,00 Caleidoscop 
muzical; 14,40 Radio-publici- 
tate; 15,00 Radio-școală; 15,20 
Din eîntecele .și jocurile po
poarelor; 16,00 Radiojurnal;
16.30 Consultație juridică; 
17,05 Antena tineretului; 17.30 
Prelucrări de folclor; 18.03 
Știință. tehnică. fantezie;
18.30 O melodie pe adrâsa 
dv.; 19,00 Gazeta radio: 19,30 
Săptămina unui meloman; 
20,05 Tableta de seară: 20,10
— 365 de cîntece: 20.20 Ar
gheziană; 20,25 Zece melodii 
preferate: 21.00 Lectură dra
matizată; 21,30 Moment poe
tic; 21,35 Solistul serii — Ro
berto Carlos: “ ~
nai.
22,20 Sport;

6,10 Program muzical de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical de di
mineață (continuare): 8,10 
Tot înainte; 9.10 Curs de 
limba germană; 9,45 Frag
mente din opera „Povestirile 
Iui Hoffman" de Offenbach; 
11,00 Orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii din 
Cluj; 12,15 Concert de prinz;
13.30 Unda veselă (reluare); 
14.03 Codrule cu frunză rară 
— muzică populară; 14.30 
Muzică ușoară; 15,00 Galeria 
marilor interpreți de operă: 
15.40 Radio publicitate; 16,00 
Radiojurnal: 16,20 Actualita
tea muzicală; 17,00 Melodiile 
anotimpurilor; 17.35 Cărți de 
pretutindeni: 18.00 Cinci stele 
in recital; 18.30 Curs.de 
limba germană; 18,50 Cinci 
stele in recital — continuare;
19.30 Meridiane Lirice; 19.50 
Noapte bună, copii: 20.15 Tea
tru radiofonic : „Cuibul co- 
țofenelor" de August von 
Kotzebue: 22,00 Recital Mar
gareta Pîslaru; 22,20 Jazz; 
23.05 Concert al Orchestrei 
Radiodifuziunii olandeze.
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DE ȘTIRI ’-

Buletin
22.00 Radiojur- 

mctcorologic; 
Pentru

BULETINE
Programul I : 5.00; 6.00; 9.00;
10,00; 11.00;
20,00; 24.00;

Cum să luptăm

împotriva
bolilor venerice

„Libretul 
de economii 

pentru 
turism"

Casa de economii și consem- 
sătiuni a introdus recent o 
nouă forma de economisire. E 
vorba de .Libretul de economii 
pentru turism". Posesorii acestor 
librete participă la tragerile 
trimestriale de cîștiguri in 
excursii In străinătate organiza
te prin O.N.T., precum și indi- 
v iduale pentru efectuarea că
rora cîștiqătorii primesc, la 
cerere, din valoarea cîștigului. 
3 000 lei în valuta țării în care 
se deplasează. Beneficiarul ex
cursiei poate solicita ca îm
preună cu el să participe la 
excursie și o altă persoană su- 
portind costul pentru al doilea 
ier.

La tragerile la sorti partici
pă libretele care au In let 
cursul trimestrului, pentru care 
se efectuează traqerea, un sold 
Bănim de 3 000 lei.

I. lâzAresci 
corespondent

Duminică dimineața, la colț de stradă...
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17.00; 18.00;
2.00; 4,00. Pro

gramul II : 6,05; 12,00; 14,00; 
23,00; 0,55. S

Sera
si-a extins 
suprafața

Sera ce aparține de sectorul 
l.G.C. al orașului Petrila >i-a 
extins suprafața cu încă 75 
metri pălrațL In prezent ea 
ore 5 încăperi și se întinde 
pe o suprafață de 400 metri 
pătrați. De aici se livrează 
flori spre unitățile de desfa
cere din Petroșani și Lupeni. 
Sera a satisfăcut de asemenea 
comenzi din Hațeg și Sebeș. 
Tot aici se pregătesc zeci de 
mii de Tăsaduri de flori ce 
vor împodobi zonele verzi 
ale orașului Petrila.

Șt. NAGY 
corespondent

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Vadul iadului (16—18 fe
bruarie); Republica : Căldura (16—13 februarie); LONEA — 
Minerul: Căsătorie din interes (16—18 februarie); ANI- 
NOASA : Tom și Jerry (17--—18 februarie); VULCAN : Ste
lele din Egcr, seriile I și II (16—18 februarie); LUPENI — 
Cultural: Operațiunea Lady Chaplin (16—18 februarie); 
Muncitoresc: Cind vei fi mort și livid (17—18 februarie).
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„Operativitate11
Durata unei comenzi tele

fonice de la Lupeni, cu Pe- 
troșaniul (timpul de aștepta
re pînă la obținerea legătu
rii) depășește uneori două 
ore. Adică de două ori mai 
mult decit i-ar trebui celui 
care solicită convorbirea 
pentru a parcurge distanța 
Lupeni — Petroșani și retur, 
cu autobuzul. Această „ope

rativitate" cunoaște un oare
care „spor" în timpul nop
ții. E adevărat că pentru tim
pul de noapte nu mai avem 
mijloc de comparație (auto
buzele nu circulă), caz în 
care telefonul rămîne, totuși, 
singurul mijloc „rapid" de 
comunicare.

Trecem pe recepție !
I. DI.
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Medicina modernă a obți
nut succese remarcabile în 
prevenirea și lichidarea bo
lilor venerice; la noi in țară 
multe din ele dispărînd în 
totalitate. Se mai mențin si
filisul și blenoragia, deși se 
Întreprind numeroase măsuri 
pentru eliminarea lor. Care-s 
cauzele ^persistenței acestor 
boli ? O.M.S. le consideră 
mai importante pe următoa
rele :

— Lipsuri in educația se
xuală a tinerei generații și 
dezinteresul unor părinți în 
educarea copiilor. Din anali
za datelor epidemiologice ale 
sifilisului s-a constatat matu
rizarea biologică precoce a 
tineretului înaintea maturiză
rii sale morale. Acest factor 
face ca unii tineri să aibă 
un comportament sexual li
bertin pentru că le lipsește 
o educație sanitară antivene- 
riană, prin care să li se atra
gă atenția asupra pericolului 
contaminării venerice.

— Posibilitatea mare a pu
blicului de a-și procura me
dicamente și folosirea aces
tora în mod incorect, abu
ziv, precum și sentimentul de

ac-falsă securitate creat de 
ți unea promptă, a penicilinei 
asupra acestor boli.

— Fluctuația mare a popu
lației datorită procesului ne
întrerupt de industrializare

Sfatul medicului

fecțiune șî respec t intre' par
teneri. O astfel de viață de
zordonată duce cel mai ade
sea Ia contractarea bolilor 
venerice.

Calea sigură dc evitare a 
bolilor venerice este condi
ționată de o viață sobră, or
donată, de evitarea pi ieteni- 
ilor dubioase și a <-ontacte- 
lor sexuale eu persoane ce 
schimbă u ușnrintă parte
nerii. In- cazul anaritiei boli
lor venerice; cel în cauză 
pip obligația socială de a se 
prezenta imediat la medic 
pentru precizarea Ixilii și e- 
fremarea tratamentului, care 
este gratuit. Orii-e tratament 
aplicat în afara prescripțiilor 
medicului cnnstftuie o mare 
greșeală deoarece în aseme
nea cazuri se obține doar 
o masFcare a bolii care con
duce la

Pentru 
darea în 
venerice»
reprezintă o verigă dintr-un 
lanț de îmbolnăviri» este o- 
bjigat, conform legilor în 
vigoare, să declare sursa de 
îmbolnăvire pentru ca orga
nele sanitare sâ poată trata 
izvoarele de infecție, între- 
rupind astfel lanțul contami
nărilor. Aceasta este o dato
rie socială și morală întru 
sănătatea noastră, a famili
ilor noastre, a colectivității 

care trăim și muncim.

Pe urmele „citadinelor"

AȘA DA I
De la Uniunea județeană a 

cooperativelor meșteșugărești am 
primit recent răspunsul de mai 
jos, semnat de tovarășii Traian 
Moise, vicepreședinte și Teodor 
Biriădean, șef serviciu produc
ție.

„Referitor la articolul aparul 
in ziarul „Steagul roșu' nr. 
6 287/15.1.1970 sub titlul „Arti
zanal" vă comunicăm următoa
rele :

Am analizat la fața locului 
Împreună cu conducerea orga
nizației comerciale meșteșugă
rești de aprovizionare și des
facere Deva, constatind că cele 
consemnate in articol corespund 
stării de fapt.

Magazinul din Petroșani a fost 
deschis inițial numai pentru 
articole de artizanat. Din cauza 
nerealizării rentabilității și spre 
a nu fi desființat, conform in
dicațiilor primite de la forul 
tutelar, acesta ca de altfel și 
alte magazine din județ ale co
operați'. <i meșteșugărești au 
fost apro. i/ionate • a produse 
executate in cadrul cooperației

meșteșugărești, situație care va 
continua.

Este adevărat <.» firma nu mai 
corespunde in totalitate cu 
produsele care se află în acest 
magazin și in consecință 
O.< .M.A.D. Deva urmează să 
schimbe a< eestă firmă. Unitatea 
se va nunii „Magazin cu produse 
ale cooperației meșteșugărești", 
firmă care va fi executată și 
montată după obținerea avizului 
S.A.S. Petroșani în cursul lunii 
februarie 1970".

N.R. Așa da ! Ne întrebăm insă 
de ce s-a așteptat otita vreme 
pînă sj> se pună de acord firma 
in cauză cu specilicul propriu- 
zis al magazinului ? Spunem 
acest lucru, deoarece aceasta 
trebuia făcuta in momentul In 
care profilul magazinului a fost 
schimbat. Dorim Uniunii jude
țene a cooperației meșteșugă
rești să obțină cit mai grabnic 
avizul necesar. Nu de alta dar 
cumpârătorii-s încă induși in 
eroare și luna februarie-i ca 
și Irecuta.

I Preparația cărbunelui Coroești 
i din Vulcan, județul Hunedoara
i
i 
i 
i 
i

angajează imediat:
• lăcătuși
• electricieni

I Salarizarea îmbunătățită conform 
| ii. €. W. 914/1968.
L
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și dezvoltare a mijloacelor 
moderne de transport.

Deoarece bolile acestea se 
transmit cel mai adesea prin 
contactul sexual cu o persoa
nă bolnavă, primul și cel 
mai sigur caz de prevenire 
este de a se evita contactul 
cu asemenea persoane. Evi
dent că numai medicul se 
poate pronunța dacă o per
soană prezintă sau nu o afec
țiune venerică, în urma con
sultării sale. Totuși, după 
modul de comportare, ase
menea persoane pot fi bă
nuite. Din experiența medici
lor specialiști în boli vene
rice se constată că îmbolnă
virea este de obicei consecin
ța unor relații sexuale întim- 
plătoare, neîntemeiate pe a-

complicații, 
prevenirea și lichi- 
întregime a bolilor 
fiecare bolnav caro

in

Dr. Valeria ILIEȘ. 
medic specialist 

dermato-\ enerolog. 
Policlinica Petroșani
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In minele grizu- 
toase, la fiecare lot* 
de muncă și fieca
re cameră subtera
nă, trebuie să exis
te cel puțin o lam
pă de siguranță cu 
benzină sau un de
tector de gaze.

Controlul exis
tenței metanului cu 
lampa, se începe cu 
flacăra normală. 
Dacă se observă fi
larea sau alungi- 
rea flăcării pînă la 
marginea superioa
ră a sticlei» contro
lul se oprește, iar 
locul de muncă va 
fi evacuat pînă la 
aerisire. Dacă nu se 
observă alungirea 
sau filarea flăcării, 
se trece Ia deter
minarea procentu
ală a metanului cu 
flacăra redusă.

Curs.de
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PREZENTAREA SCRISORILOR
OE ACREDITARE DE CĂTRE 

AMBASADORUL ROMÂNIEI IN CAMBODGIA
PNOM PENII 16 (Agerpres). 

— La 16 februarie a. c.. amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
listo România In Regatul Cam
bodgia. Marin Alexie, a pre
zentat scrisorile de acreditare 
președintelui Adunării Națio
nale. Cheng Heng, care, in ab
sența prințului Norodom Sia- 
nuk. îndeplinește funcția de șef 
de stat ad-interim.

Ln ceremonie au asistat mi
nistrul afacerilor externe al 
Regatului Cambodgia. prințul 
Norodom Phurissara, precum și 
înalți funcționari ni Consiliu
lui de Coroană.

Cu acest prilej, intre pre
ședintele Adunării Naționale a 
Oambodgiei și ambasadorul ro
mân a avut loc o convorbire 
cordială.

Criza de guvern 
T urcia

ANKARA 16 (Agerpres). — 
Viața politică din Turcia Fa
mine in continuare dominată 
de criza de guvern declanșată 
săptămîna trecută, cînd un grup 
de 41 de deputați ai Partidu
lui Dreptății (majoritar în A- 
dunarea Națională' au votat 
împotriva proiectului de buget 
pe anul 1970. Observatorii din 
Ankara nu întrevăd o soluțio
nare rapidă a crizei. Marți în
cepe in Turcia sărbătoarea 
Bayramului, care durează o 
săptămină, perioadă în care ac
tivitatea politică este practic 
suspendată.

De la declanșarea crizei și 
pină acum au fost totuși în
registrate unele 
demne de reținut, 
independenți s-au 
tidului Dreptății, 
ruia se menține 
misia de disciplină a partidului 
se pregătește să analizeze ati
tudinea membrilor „rebeli", și

evenimente 
Trei deputați 
alăturat Par- 
în sinul că- 
agitația. Co-

surse apropiate cercurilor con
ducătoare afirmă că s-ar putea 
ca aceștia să fie excluși. Co
tidianul ..Son Havadis", cu largi 
posibilități de informare în ca
dru] partidului, afirmă că o 
parte din cei 41 de „rebeli" ar 
fi fost ..induși în eroare* și 
vor fi iertați în cazul în care 
ar regreta gestul făcut.

In ipoteza că Suleyman Dc- 
mircl nu va reuși să refacă 
unitatea partidului, premierul 
desemnat va fi obligat să ape
leze la o coaliție cu unul sau 
mai multe partide din opozi
ție. In Adunarea Națională 
turcă sint reprezentate în pre
zent 3 mici partide, ce dețin 
26 mandate. Orientarea lor 
politică este similară cu cea a 
Partidului Dreptății. Pină a- 
cum. însă, liderii acestora au 
evitat să dea un răspuns direct 
privind participarea la un 
vern de coaliție.

gu-

Procesul de la Pretoria

ORIENTUL APROPIAT
• Acțiuni de boicotare a conductei• Demisia vicepremierului israelian 

petroliere Eilat — Ashkelon • Organizațiile palestiniene . se reunesc în 
cadrul a două organisme, unul politic și celălalt militar • Scopul ultimelor 
negocieri : „coordonarea tuturor eforturilor în vederea 
adecvate mijloace pentru soluționarea crizei"

găsirii celor mai

NIGERIA

Frig și zăpadă
în Europa

Constatări
dintr-un

PRETORIA 16 (Agerpres). — 
Procesul celor 22 de persoane, 
arestate și judecate în baza 
Legii privind activitatea comu- 
nistâ. s-a încheiat luni la Pre
toria. Procurorul statului Trans
vaal a anunțat că autoritățile 
iși retrag acuzațiile formulate 
împotriva inculpaților, judecă
torul fiind nevoit, să pronunțe 
achitarea lor. Inculpații — 18 
bărbați și patru femei — prin
tre care se află și Winnie 
Mandela, soția liderului Parti-

dului Congresul Național Afri
can (A.N.C.), Nelson Mandela, 
aflat in prezent în închisoare, 
fuseseră arestați cu cîtva timp 
în urmă.

Unul dintre avocații apărării 
a declarat însă că toți cei 22 
au fost arestați din nou, după 
pronunțarea sentinței, în virtu
tea dispozițiilor legii asupra 
activității teroriste, care preve
de că cei acuzați de astfel de 
acte pot fi deținuți pe timp 
nelimitat, fără a fi judecați.

EVOLUȚIA CRIZEI POLITICE
ITALIA

TEL AVIV 16 (Agerpres). - 
Yigal Allon, vicepremierul Is
raelului și ministru al educației 
șl culturii, a cerut primului mi
nistru Golda Meir eliberarea 
sa din funcția de ministru în
sărcinat cu problemele arabe în 
teritoriile aflate sub ocupația is- 
raeliană. " 
bătu de 
totodată, 
în acest 
interului._____  . ..
Presse, demisia are drept cauză 
dezacordul dintre Yigal Allon 
și ministrul apărării. Moshe 
Dayan, în ceea ce privește po
litica autorităților israeliene în 
teritoriile arabe aflate sub ocu
pație.

Cererea a fost apro- 
primul ministru, care, 
a preluat atribuțiile, 
domeniu, ale vicepre- 
Potrivit agenției France

★
AVIV 16 (Agerpres). — 
cum transmit din Tel

TEL
După ..............  .
Aviv agențiile de presă, lucră
rile de construcție la conduc
ta petrolieră Eilat (Golful 
Akaba) — Ashkelon (Marca 
Mediterană) au fost încheiate. 
Actuala capacitate a conductei 
este de 20 milioane tone țiței 
anual.

★
CAIRO 16 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Al Ah
ram", Consiliul economic al 
Ligii Arabe a hotărît întreprin
derea unor acțiuni de boicotare 
a conductei petroliere israelie- 
ne Eilal-Ashkelon. Urmează să 
fie făcute demersuri atît pe lin
gă țările producătoare, cît șl 
pe lingă cele consumatoare do 
petrol în vederea determinării 
acestora de a evita utilizarea 
noii conducte. Marile companii 
petroliere au fost deja puse în 
gardă asupra consecințelor 
losiril conductei israeliene.

fo-

★
AMMAN 16 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvlnt al Co-

Perspective 
iraniene

mandamentului Unificat al re
zistentei palestiniene a anunțai 
constituirea unui Consiliu Poli
tic Unificat și a unui Consiliu 
Militar Unificat, organisme 
care cuprind o serie de organi
zații palestiniene, inclusiv Fron
tul Popular pentru Eliberarea 
Palestinei, oare rămăsese pină 
in prezent în afara oricărei gru
pări unificate a forțelor de 
comando. Cele două consilii, 
menționează agenția 
care transmite știrea, se 
în, sesiune permanentă d 
10 februarie, cînd au 
primele incidente la 
capitala Iordaniei.

Este pentru prima dată, men
ționează agenții citată, cînd 
organizațiile palestiniene se re
unesc în cadrul a două organis
me, unul politic și celălalt mi-

mate 
telor
Ciocnirea <a
Soueileh, 
tri de Amman, capitala iordanl-

iordaniene și cele ale ior- 
palcsliniene de comando, 

avut loc în satul 
silual la 15 kilome-

Valul de frig, căderile abundente de zăpadă șl furtu
nile, care de aproape o săptămihă bînluie nord-vestul Eu
ropei occidentale, a cuprins și sudul continentului, in spe
cial Italia. întreaga peninsulă este supusă in prezent unor 
puternice viscole. In cursul nopții de duminică spre luni, 
la Roma, Napoli și Veneția a continuat să ningă. Datorită 
furtunilor, intr-o seric de regiuni ale Italiei cablurile te
lefonice și instalațiile electrice au fost avariate.

Ninge, de asemenea, și in nord-estul Marii Britanii. 
Numeroase căi rutiere din Scoția au fost închise traficului. 
In celelalte comitate ale Angliei temperatura a coboril cu 
mult sub zero grade.

final

ROMA 16 (Agerpres). — E- 
voluția situației politice din I- 
talia și îndeosebi eforturile ce 
se depun pentru refacerea coa
liției de centru-stinga continuă 
să stea în centrul atenției ob
servatorilor politici Se remar
că. printre altele, că deși ne
gocierile propriu-zise între de
legațiile democrat-creștinilor. 
socialiștilor, socialiștilor unitari 
și republicanilor urmează să 
înceapă abia miercuri, premie
rul desemnat, Mariano Rumor, 
s-a grăbit să aibă contacte pre
liminare. separate, cu secreta
rii fiecăreia dintre cele patru 
grupări politice. Aceste contac
te au avut menirea — notează 
France Presse — să-l edifice 
pe Mariano Rumor dacă nu 
asupra intențiilor, cel puțin a- 
supra stării de spirit a inter
locutorilor săi. Schimburile de 
vederi ce au avut loc n-au a- 
’dus însă nici o modificare de 
fond in pozițiile deja cunoscu
te ale celor patru parteneri. 
Divergențele de vederi se men
țin, deși de o parte sau de 
elta, se vorbește despre o oa
recare atenuare a exigențelor. 
'Aceste divergențe, încă profun
de. se referă in special la ra
porturile membrilor viitoarei 
coaliții guvernamentale cu Par
tidul Comunist Italian și la pro
blema amnistiei victimelor re
presiunilor judiciare.

In ce privește primul as
pect, Partidul socialist unitar 
continuă să se mențină pe po
ziția excluderii a priori a ori
cărei posibilități de colaborare 
cu P.C.I. Mai mult, socialiștii 
unitari consideră că acțiunile 
Partidului socialist — care pe 
plan regional a acceptat deja 
să colaboreze cu P.C.I. — ar 
constitui un pericol pentru vi
itoarea coaliție.

Celălalt subiect de fricțiuni

se referă la amnistierea celor 
care au avut de suferit in ur
ma represiunilor polițienești 
declanșate după valul de greve 
din toamna anului trecut Par
tidul socialist italian și aripa 
de stingă a Partidului demo- 
crat-creștin consideră că viito
rul guvern va trebui să am
nistieze circa 9 000 de munci
tori și activiști sindicali pasi
bili de urmările judiciare pen
tru acțiuni întreprinse în tim
pul grevelor. Partidul socialist 
unificat se opune acestui pro
iect pe motiv că „a pronunța 
amnistia conform cererii P.S.I. 
ar însemna, în mod implicit, 
a recunoaște că au existat re
presiuni".

In cursul zilei de duminică, 
la Roma, au avut loc diver
se reuniuni și mitinguri poli
tice, consacrate actualei crize 
ministeriale, care au relevat, 
încă o dată, deosebirile de ve
deri și reținerile pe care le 
manifestă partenerii viitoarei 
coaliții. Astfel, dacă Pasquale 
Bandiera, membru al Direcției 
Partidului republican, s-a ară
tat optimist, deci ari nd că „în 
cursul ultimelor 24 de ore pers
pectivele de soluționare a crizei 
s-au ameliorat in mod net", 
Mario Tanassi, președintele 
P.S.U., a recunoscut că Ma
riano Rumor „trebuie să re
zolve una dintre crizele cele 
mai serioase pe care Italia le-a 
cunoscut de la proclamarea re
publicii". La rindul său, Elvio 
Salvatore, reprezentind aripa 
de stingă a P.S.I., a reafirmat 
poziția acesteia potrivit căreia, 
de climatul .de gravă incerti
tudine politică", existent în pre
zent în Italia, se fac vinovate 
forțele de dreapta din P.D.C., 
precum și Partidul socialist u- 
nitar.

Venitul național brut pe cap 
de locuitor, care constituie ln 
general un bun indiciu al dez
voltării economice a unei 
țări, a atins ln Iran 271 do
lari în 1969, cu 31 dolari mal 
mult ca în anul precedent. 
Această creștere spectaculoa
să atinge deci 13 la sută ln 
1969 și peste 25 la sută ln 
ultimii trei ani.

Venitul iiecăruia din cei 
peste 26 milioane de irani
eni trebuie să atingă în 
1972, adică la sfîrșitul celui 
de-al patrulea plan pe cinci 
ani de dezvoltare, cifra de 
310 dolari. Cu toate acestea, 
este un lucru general admis 
că această ciiră va ii cu si-

Din presa străină
guranță depășită, dacă se 
va menfine ritmul actual de 
creștere economică.

Cel de-al patrulea plan cin
cinal, care Iși va Încheia al 
doilea an de aplicare la 20 
martie 1970, prevede o medie 
de creștere anuală de 9,4 la 
sută. Sectorul agricol preve
de Înregistrarea unei creșteri 
rapide de cinci la sută pe an, 
ln timp ce creșterea anuală 
In sectorul industrial este 
evaluată la 13 la sută. Acest 
plan ambițios prevede ca su
ma loială a investițiilor să 
fie de 10,8 miliarde dolari.

Rilmul de creștere a expor
turilor Iranului trebuie să 
atingă o medie anuală de 15 
la sută, In timp ce impor
turile se vor dubla pină la 
sfîrșitul celui de-al patrulea 
plan pentru a atinge două 
miliarde dolari pe an.

Politica guvernului orientea
ză aceste importuri spre pro
dusele de bază — echipa
ment industrial și de inves
tiții — pe măsură ce bunurile 
de larg consum sini produse 
de industriile naționale.

(„Journal de Teheran")

LAGOS 16 (Agerpres). — E- 
chipa de observatori internațio
nali din Nigeria a dat publici
tății un raport final asupra 
constatărilor făcute în cursul 
anchetelor efectuate de ea pri
vind desfășurarea operațiunilor 
militare in timpul războiului 
ci\ll din această țară. DU e- 
chipa de observatori interna
ționali fac parte reprezentanți 
ai Marii Britanii, Suediei Ca
nadei și Poloniei, care au snsîb 
în Septembrie 1968 la Lagos 
pentru a ancheta acuzațiile do 
genocid 'aduse de foștii condu
cători bîafrczi trupelor fede
rale.

Raportul dezminte aceste a- 
cuzații, menționîntl că nu s-a 
constatat „nici o dovadă do 
genocid in zonele de desfășu
rare a luptelor".

El amintește, totuși, un in
cident în timpul căruia 70 do 
persoane au fost ucise: inciden
tul a avut loc la 25 decembrie 
1969 intr-unui din cartierele 
localității Ndukwe. Raportul a- 
rată câ trupele federale au în
cercuit acest cartier în zorii 
zilei, deschizînd focul asupra 
locuitorilor și incendiind locu
ințele. Cei care s-au predat au 
fost închiși într-o clădire oe 
care soldați! federali au arun
cat-o apoi în aer. Puținii su
praviețuitori au fost uciși cu 
focuri de arme. Raportul adau
gă că, după afirmațiile locui
torilor. incidente asemănătoare 
s-au petrecut în toate orașele 
regiunii Amaseri. Observatorii 
internaționali au tras concluzia 
că ar fi fost posibil ca atitu
dinea trupelor federale în a- 
ceastă regiune „să nu fi fosb 
în concordanță cu regulamen* 
tul de comportare a trupelor 
nigeridne".

CURT

izbucnit 
Amman,

AMMAN 16 (Agerpres).
Surse oficiale iordaniene au a- 
nuntat că în cursul acestei săp
tămîni vor continua negocierile 
dintre reprezentanți ai guvernu
lui iordanian și cei ai'forțelor 
palestiniene de guerilă; se re
amintește că prima rundă a 
convorbirilor a avut loc vineri, 
după încheierea unui acord pre
liminar între cele două părți. 
Scopul acestor negocieri, au 
precizat sursele oficiale citate, 
îl constituie „coordonarea tuturor 
eforturilor în vederea găsirii 
celor mai adecvate mijloace 
pentru solutionarea crizei".

în- acest timp, relatează cores
pondentul agenției Reuter, în 
capitala Iordaniei situația con
tinuă să fie încordată, ambele 
părți manifestînd o mare ner
vozitate. în cursul zilei de du
minică a fost înregistrat un 
nou incident între unități ar-

DUPĂ CUM ANUNȚA AGEN
ȚIA TASS, un colectiv de ingi
neri din Moscova au realizat un 
otel care-și păstrează toate pro
prietățile, chiar și la un ger 
de minus 70 grade. Ei au reu
șit această performantă redu- 
cînd în otelul obișnuit conținu
tul de carbon și adăugind vana
diu șl mangan. Otelul rezis
tent la geruri va fi folosit în 
Siberia și în nordul Uniunii 
Sovietice. -

MUNCITORII DE LA UZINA 
DE AUTOMOBILE FORD, din 
Swansea, au declarat luni gre
vă. Greva a fost hotărîtă dumi
nică cu prilejul unui miting în 
cursul căruia cei 48 000 de sa- 
lariați au respins oferta condu
cerii uzinei de a majora sala
riul săptămînal cu 4 lire sterline, 
în loc de 10 lire cum cer sin
dicatele. Oprirea lucrului la 
uzina din Swansea va atrage 
după sine paralizarea întregii 
activități a celorlalte uzine ale 
firmei Ford din Marea Britanic, 
intrucit o serie de piese im
portante sînt fabricate în aceas
tă intreprindere.

REUNIT IN CAPITALA
GERIANA, Comitetul executiv 
al Uniunii sindicale pan-africane 
(U.S.P.A.) condamnă într-o rezo- 
fbțle^'dată publicității acțiunile 
aviaț’fei israeliene împotriva 
populației civile din Republica 
Arabă Unită. în rezoluție se 
menționează că în legătură cu 
aceasta a fost trimisă o tele
gramă de protest secretarului 
general al O.N.U., U Thant. Pe 
de altă parte, Comitetul execu
tiv al U.S.P.A. a dat publicității 
un comunicat care preconizea
ză organizarea unei conferințe 
pentru sprijinirea luptei patrio- 
tilor africani din țările aflate 
încă sub dominația colonială.

UN MOD ORIGINAL de a-?l 
sărbători nunta de aur au 
ales leningrădenii Leonid _și 
Vera Hromușin. La 15 februa
rie, cînd împlineau 50 de ani 
de căsătorie, soții Hromușin, 
care au împreună 140 de 
au făcut... o
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UN PURTĂTOR DE CUVINT 

al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Turciei a declarat du
minică la Ankara că recentele 
raiduri ale aviației militare a 
Israelului asupra unor obiective 
civile sînt de natură să agra
veze și mai mult încordarea 
din această regiune.

că
In

PARIS s-a anunțat
18 și 22 februarie, 
coastei de nord-vest a

LA 
între 
largul 
Spaniei, vor avea loc manevre
ale forțelor militare navale și 
aeriene ale Franței și Spaniei.

Laird este discret...
Ministrul apărării al S.U.A., 

Melvin Laird, reîntors dumi
nică din turneul de inspec
ție făcut Ia Saigon și la di
verse baze americane din 
Vietnamul de sud, a refuzat 
să răspundă ziariștilor — re
latează agenția AP — cînd 
vor fi anunțate eventuale 
noi retrageri de trupe ame
ricane din Vietnamul de sud 
și proporțiile acestor retra
geri. El a declarat că even
tualele noi retrageri de tru
pe americane vor ridica 
probleme „pe care nu 
vreau să le subestimez", în 
ce privește preluarea sarci
nilor de luptă de către sai- 
gonezi.

„OTTO HAHN", prima navă 
comercială cu propulsie nucle
ară construită în Europa Occi
dentală, a fost declarată „aplă 
pfentru navigație în largul mă
rii", după o perioadă de în
cercări de patru săptămîni în 
Oceanul Pacific.

Nava, construită în R. F. a 
Germaniei, va fi folosită, într-o 
primă etapă, pentru transporta
rea minereului de fier între 
porturile din nordul Scandina- 
viei și cele vest-germane.

CURT

NOTĂ EXTERNĂ SUBSTRATUL PRUDENTEI
Pozifia adoptată de guver

nul canadian iată de cererile 
opoziției privind „instituirea 
de urgenfă" a suveranității 
Canadei asupra apelor din 
zona Arcticei este apreciată 
pe drept cuvlnt ca o politică 
de prudentă, intrucit oficiali
tățile deși doresc, ln fapt, o 
intervenție in acesta direc
ție au aefionat pină acum 
„cu pași mici". Practic refu
zul guvernului de a da curs 
imediat cererilor opoziției se 
poate explica nu aiit prin 
lactorul juridic — dificultăți 
in interpretarea regimului ju- 
ridia al acestor ape, cil mal 
ales datorită unul alt iaclor:

„Interesele societăților nord- 
americane aflate în joc". Căci 
descoperirea recentă a uria
șelor rezerve de petrol din 
Alaska a trezit interesul ne
măsurat pe care aceste com
panii 11 arată pentru căile 
maritime ce străbat ~~'- 
Arcticii din apropierea usca
tului canadian. Acest interes 
se poale constata și din hotă- 
rîrea anunțată de curind de 
Ministerul Comerțului al 
S.U.A. de a se Începe con
strucția, încă in acest an, a 
două petroliere gigant, avind 
o capacitate de 250 000 tone.

Acesta pare să fie adevă
ratul motiv pentru care și

apele

dezbaterile din Camera Co
munelor la raportul Întocmii 
la 16 decembrie anul trecut 
de Comitetul pentru proble
mele indienilor și dezvoltării 
In zona de nord a târli au 
lost sistate. Raportul reco
mandă guvernului „să aducă 
la cunoștinfa țărilor interesa
te că navele de suprafață sau 
submarinele străine care trec 
prin arhipelagul arctic al Ca
nadei trebuie să se supună 
controlului suveran și regula
mentelor canadiene". Cei doi 
șeii ai partidelor de opoziție, 
Slanlleld șl Douglas, nemul
țumiți de „tăcerea" guvernu
lui ln această chestiune, li

reproșează președintelui Tru
deau că este „prea tolerant" 
fată de unele țări. „Toleran
ta" față de „unele fărl" are 
o adresă directă ln cercurile 
politice canadiene și anume : 
S.U.A., marele vecin și par
tener de la sudul granițelor 
sale. Cu alte cuvinte, acțiu
nile din „nord" pot avea re
zonante neplăcute ln „sud". 
Si tocmai de aceea, In cer
curile oficiale canadiene se 
apreciază că guvernul trebuie 
să adopte o poziție „suplă 
și prudentă". Ministrul de ex
terne, Sharp, speră astfel ca 
tara să poală obține rezulta
te mulțumitoare ln privința

reglementării regimului juri
dic al apelor din zona Arcti
cei „pe canale diplomatice" 
evilindu-se astfel, „neplăce
rile" pe care le-ar putea a- 
vea un act unilateral al Ca
nadei in această problemă. 
Va reuși diplomația canadi
ană să atingă acest obiectiv ?

Oricum, efectele unei ne
reușite ar li, după părerea, 
observatorilor politici, mai 
riscante pe plan Intern — 
unde se așteaptă ca vocea 
opoziției să se audă din nou 
și cu mal multă tărie.

I. PUȚINELU

ÎN FAȚA 
avut loc o 
a pacifiștilor americani 
au prezentat numeroase scrisori 
și petiții cerînd încetarea Ime
diată a războiului din Vietnam. 
Pe una din aceste petiții au 
fost strînse, informează agenția 
Associated Press, peste 420 000 
de semnături. înainre de defila
rea prin fata reședinței prezi
dențiale, demonstranții au par
ticipat la un miting organizat 
în parcul din apropierea Casei 
Albe.

CASEI ALBE a 
nouă demonstrație 

care

GUVERNUL BELGIAN a ajuns 
duminică seara la un acord glo
bal asupra problemelor litigi
oase care opun de peste 15 
ani cele două comunități: fîa=- 
mandă și valonă. Acest acord, 
scrie agenția France Presse, a

fost obținut după o nouă șe« 
dință maraton a guvernului, ca
re a durat opt ore. Textul a- 
cordului n-a fost încă dat pu
blicității. Conținutul lui va ft 
expus de primul nrnistru Gas
ton Eyskens în parlament.

Cunoscutul dramaturg Samuel Beckett a scris recent 
cea mai scurtă piesă a sa și, foarte probabil, cea mai scurtă 
din întreaga istorie a teatrului.

Piesa are titlul original „Breath" („Răsuflarea") și, 
intr-adevăr, poate fi rostită dintr-o răsuflare în 30 de se
cunde ! Premiera micropiesei va avea loc la 8 martie la 
Oxford, la o serbare dată în beneficiul fundației teatrale 
care poartă numele autorului.

0
ÎNTREAGA SLOVENIE a fost 

acoperită în ultimele zile cu o 
mantie de zăpadă, a cărei gro
sime ajunge, pe alocuri, la 50 
de centimetri. Ninsorile au cu
prins și zona din apropierea 
Mării Adriatice, astfel incit 
circulația pe șoselele care lea- 

. gă portul Rieka de interiorul 
țării a fost mult îngreunată, în 
timp ce unele drumuri au fost 
complet blocate. In partea de 
nord a Iugoslaviei au fost ne
cesare lucrări intense de desză
pezire pentru a elibera căile 
de acces spre frontiera cu Aus
tria.

Potrivit agenției Associated 
Press, la Universitatea califor- 
niană din San Diego a fost re
alizat un computer cu ajutorul 
căruia medicii pot determina 
cu precizie momentul morții pa
cientului. In cazul în care la 
patul bolnavului se pune com
puterul amintit și care măsoa
ră fără întrerupere undele e- 
lectrice ale creierului, după 
reducerea activității electrice 
a creierului sub un anumit ni
vel se poate aprecia momentul 
în care se produce coma irever
sibilă.
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POTRIVIT UNOR DATE 

STATISTICE, publicate la Bru
xelles, la 1 februarie a. c. în 
Belgia existau șomeri
totali.

CEREMONIA AȘEZĂRII PRI
MEI PIETRE a podului suspen
dat care va fi construit peste 
Bosfor va avea loc vinerea vii
toare, s-a anunțat oficial
Ankara. Avînd o întindere de 
1 560 metri, podul „Eurasia' 
fi cel mai lung din Europa. 
Construcția lui va costa 30 mi
lioane dolari.

DUMIN1CA S-AU ÎNCHEIAT 
LUCRĂRILE celui de-al patru
lea Congres ordinar al Partidu
lui național democrat din R. 
a Germaniei, de tendință neona
zista, desfășurate timp de două 
zile, după nenumărate amînări, 
în orășelul Wertheim. Eveni
mentul a stîrnit protestul opi
niei publice, în fata clădirii unde 
s-a ținut Congresul fiind orga
nizate puternice demonstrații. 
Peste 5 000 de sindicaliști și stu- 
denli au cerut interzicerea par
tidului și au încercat să rupă 
cordoanele de politie care în
conjurau clădirea. Pentru îm- 
prăștierea demonstranților po
litia a făcut uz de gaze lacri
mogene lansate dintr-un elicop
ter care a zburat la altitudine 
mică.
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FOTBAL
Flamengo — Selecționata României 4—1

★

(’Dinu), 
(Lucescu),

0 Selecționatele
ale U.R.S.S. și Perului au sus-

de fotbal

$ Aproape 75 000 de specta
tori au urmărit meciul de fot
bal dintre echipa braziliană 
Flamengo și selecționata Româ
niei, din cadrul turneului in
ternațional care se dispută pe 
marele stadion „Maracana" din 
Rio de Janeiro. Fotbaliștii bra
zilieni au dominat jocul obți- 
nînd victoria cu scorul de 
4—1 (2—1) prin punctele mar
cate de Arilson (2), Doval și 
Dionisio. Unicul punct al e- 
chipel oaspete a fost realizat 
de Domide in minutul 16 in 
urma unei pase primite de la 
Dinu. De remarcat că fotbaliștii 
români au deschis scorul, însă 
după cum transmit corespon
denții agențiilor internaționale 
de presă, ei au greșit apoi pre-

va
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ȘANTIERELE NAVALE IU

GOSLAVE din Rieka au termi
nat construcția unui cargo de 
30 000 tone, destinat firmei lon
doneze „Lemos Brothers", in
formează agenția Taniug.

gub
ferind jocul defensiv. Antreno
rul echipei Braziliei, Joao Sal- 
danha, care a urmărit acest 
meci a declarat că echipa ro
mână nu trebuia să practice 
un joc de apărare în exclusi
vitate. In acest meci, portarul 
Ghiță s-a evidențiat în mod 
deosebit. Echipa României a 
jucat în următoarea formație: 
Ghiță, Lupescu, Ilălmăgeanu, 
Dan, Deleanu, Ghergheli, Nun- 
weilter 
Dobrin 
mide.

Dembrovski, 
Neagu, Du

ținut la Lima în fata a 42 000 
de spectatori un meci de veri
ficare care s-a încheiat cu un 
scor alb (0—0).

★
fotbal a 
la Ciudad 
amical în

• Selecționata de 
Bulgariei a susținut 
de Mexico un meci 
compania echipei tării gazdă. 
Jocul, care a fost urmărit do 
peste 55 000 de spectatori, s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate: 1—1 (1—0).

HOCHEI
• Luni dimineață, în ziua a 

patra a campionatului mondial 
de hochei pe gheată (grupa C) 
de la Galati, echipa Olandei a 
învins cu scorul de 7—1 (l —1, 
4—0, 2—0) echipa Belgiei.
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