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La capăt 
de drum 

dăltuit 
vertical 

in stincă
Pe drumuri croite în ne

ant. pină in primul punct de 
„cruce* din infinitatea astrală
— Luna — cosmonauții au 
parcurs sute de mii dc Ki
lometri in nici cinci zile. 
Spre miezul pâmîntului, dru
murile dăltuite vertical in 
sl'mcâ se străbat mai greu și 
mai incct, de sule de mii de 
ori mai încet deci! drumurile 
văzduhului.

.„Comparația ar putea pă
rea neavenită, poate chiar 
deplasată. Ar putea... Ar pu
tea doar dacă n-ați văzul ni
ciodată, acolo jos, in „cosmo
sul* subteran — căci e vor
ba intr-adevăr de un „cosmos",
— ia sute de metri adincime, 
la lumina „stelelor" ce poar
tă numele simplu de „lămpi 
de miner", in țiuitul asurzitor 
ce domină „eterul* subpămin- 
tean al perforatoarelor și 
greiierelor pneumatice, 'în
truchiparea vie — poate fără 
egal pe pămint și in afara lui
— a dăruirii, a încleștării 
om-stîncă, a luptei, a puterii 
și a curajului. Și această în
truchipare vie se numește 
tot simplu, dar eu rezonanțe 
multiple de uriaș și de stă- 
pîn unic al adincurilor — 
MINER.

„.Nu eram obișnuit, nu e- 
ram în largul meu in costu
mul specif {c minerilor 
E.D.M.N. (Exploatarea de des
chideri mine noi) specializați 
in săparea puțurilor. însoțito
rul meu. maistru] Simion To- 
muș, mă ajută plin de bună
voință să iau peste salopetă 
costumul alb, de mușama im
permeabilă, îmi aranja peste 
umțr cureaua' tfe" lâ "'mască1 
de adtosalvare și capișonul 
impermeabil de peste cască 
și lampa cu acumulatori.

.„Rampa de „lansare". Nu
mărătoarea inversă începe o 
dală cu un „coborim!" pu
ternic adresat semnalistului 
Gheorghe Bălan de la trolii. 
Pășim pe „piatra de hotar" : 
o ușă orizontală care des
parte „suprafața" de „subte
ran". Chibla, un fel de butoi 
metalic înalt pină la pieptul 
unui om susținută de un sin
gur cablu de oțel a cărei ru
lare și derulare pe trolii era 
comandată de semnalist, ne 
așteaptă. înainte cu citeva 
clipe, prin citeva manevre 
chibla fusese deșertată de con
ținutul de rocă pe care cei de 
jos o sfirtecaseră bucățică cu 
bucățică din măruntaiele pă
mântului. Urcăm în chibla 
strimtă în care încap doar 
trei oameni deodată.

„.Zero 1 ...și pornim. Ușa 
orizontală se deschide. Sub 
noi — hăul, ce măsoară pe 
verticală 374 metri și care in 
alți termeni poartă numele de 
„putui auxiliar de materiale 
și personal din incinta Live- 
zeni — principal". Pe aici, 
vor ieși la lumină, în 1972, 
cind puțul va fi complet ter
minat, încărcături bogate de 
„negru diamant" pe care mi
nerii viitoarei exploatări Li- 
vezeni îl vor smulge adincu
lui. Pină atunci însă, cele 
trei schimburi din brigada 
condusă de Dionisie Bartha, 
miner pentru care puțul de 
la Livezeni — principal este 
al 10-lea la care lucrează, 
mai au mult de lucru.

...Și în timp ce maistrul S. 
Tomuș îmi dădea aceste ex
plicații Jilțul" nostru (chib
la) cobora tot mai mult prin 
golul circular cu pereți de 
beton, atîrnată doar în cab
lul ce se derula de la supra
față : 10- 20„. 30... 40„.
50... 100^ 200... 300... 370... 
374 metri. Am ajuns. Pe o su
prafață circulară de 30 de 
metri pătrați, șase mineri — 
schimbul condus de Grigore 
Tătaru — fiecare cu atribuții 
precise: două chible în care 
se transporta, sus, la supra
față, „măruntaie" ale pămîn- 
tului, și două grei fere acțio
nate pneumatic (două „brațe" 
uriașe independente, metalice, 
al/rnate vertical de cîte un 
cablu, brațe care prin închi
derea și deschiderea „pum
nului" de Ia partea lor inte
rioară luau de pe vatra pu
țului roca excavată, o ridi
cau și o descărcau în chibla) 
Vuietul mecanismelor era mai 
asurzitor ca intr-o uzină. De 
sus, parte din infiltrațiile de 
apă care nu puteau fi cap
tate cerneau picuri jenanțl, 
supărători.

Fac cunoștință cu minerii, 
ne luminăm reciproc fețele. 
Zîmbete și priviri calde, strîn- 
qeri de mină puternice, prie
tenești, ne spun mai mult 
decît o mie de cuvinte și ne 
îmbie, parcă, să-i îmbrățișăm 
pe acești vrednici mineri să-

lon MÂRGINEANU

cărbune peste plan i

decada

Și la scadența 
lunii a doua

Minerii Văii Jiului, mobili
zați de sarcinile sporite ale 
ultimului an al cincinalului și 
puternic stimulați de aplicarea 
noului sistem de salarizare și 
majorare a salariilor, se pre
zintă cu fruntea sus, cu mîn- 
dria datoriei împlinite și la 
scadența lunii februarie. Cea 
de-a doua lună din 1970, co
lectivele minelor din bazin au 
încheiat-o cu un bilanț fruc
tuos de realizări-: 12 467 tone 
de cărbune extrase peste plan. 
De remarcat că. sporul de pro
ducție s-a obținui pe 
creșterii productivității 
(indicatorul realizat 1.649 
ne/post întrece cu 19 kg căr
bune pc post sarcina planifica
ta) și în condițiile respectării 
normelor de calitate. Cărbunele 
brut recepționat la preparații 
în cursul lunii încheiate a a- 
vut în medie un conținut de 
cenușă mai mic cu 1 punct de
cît norma admisă.

Toate colectivele exploată
rilor miniere au contribuit la 
realizarea și depășirea planu
lui de producție pe centrală în 
cea de-a doua lună, dar o 
mențiune specială se cuvine 
făcută pentru minele Paro- 
șeni, Dilja și Lupeni care 
cupă primele trei locuri în în
trecerea socialistă pe bazin, în 
ordinea realizărilor: mina Pa- 
roșeni pe locul întii, cu o de
pășire a planului de 3 612 tone 
cărbune, urmată de mina Dilja 
cu 1 547 tone și mina Lupeni 
cu 3 545 tone. Ar fi nedrept 
din partea noastră să trecem 
mai departe cu relatarea fap
telor lăudabile fără să amintim

contribuția la realizări și 
minerilor de la Aninoașa 

depășire), a 
Petrila (+ 

precum și a ( 
de la Vulcan (+• 851 tone), să 
încheiem aceste rînduri fără sâ 
consemnăm că în luna februa
rie acesle trei colective au ri-

1901 tone 
lor de la 
tone),

a
( + 

i ce- 
, 998 
celor

ștachela activității, 
asemenea, majoritatea 

minelor ruportează rezultate 
îmbucurătoare și pe calea îm
bunătățirii calității producției. 
In frunte se situează la acest 
capitol minorii din Vulcan cu 
o reducere a conținutului de 
cenușă în cărbunele extras de 
3,2 puncte, după care ur
mează minerii de la Lupeni 
cu 1,4 puncte reducere a ce
nușii, minerii de la Aninoașa 
cu 1 punct. O reducere de 0,3 
respectiv, de 0,2 puncte a 
conținutului de cenușă sub 
norma stabilită în plus au rea
lizat și colectivele minelor Pa- 
roșeni și Lonea.

Fără drept de tăgadă trebuie 
spus că în luna încheiată, mi-

I. BĂLAN

♦ Continuare in pag a 3-a

Ce bine ar fi dacă ■ ■ ■
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seama 
muncii 

to-

o-

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceausescu
a primit pe membrii echipajului navei spațiale „Apollo-12“» a ■

în luna februarie a acestui 
an, dear două unități de con- 
strucții-montaj nu ș-au achitat 
cu cinste de sarcinile de plan : 
șantierul 17 construcții căi fe- - care 

în ur- 
respeotiv, 

Că ceilalți con- 
Valea Jiului — 
ai T.C. Deva și 

și-au realizat pla-

rate și șantierul I.L.H.S. 
au înregistrai rămîneri 
mă de 
500 000 
structori 
ai T.C.M.M., 
ai I.C.F. — .
nul lunar, e drept, la limită, e 
un lucru bun și e un progres 
față de luna ianuarie cînd nici 
șantierul T.C.M.M., nici grupul 
T.C. Deva nu-și realizase pla
nul. întrebarea care survine 
însă, e de natură să creeze 
semne de îngrijorare: „Se vor 
realiza pînă la sfîrșitul primu
lui trimestru peste 22 la sută 
din planul anual 
că la ora actuală 
rul T.C.M.M. are 
diții să răspundă 
această întrebare

1,0 milion, 
lei.
din

Credem 
doar șantie- 
create con- 
afirmativ la 
avînd reali

zat de la începutul anului o 
producție de 9,25 milioane lei 
(mai mult cu 500 000 lei de-

cît era prevăzut), ceea ce re
prezintă din planul pe 1970 o 
cotă parte de. 14,7 la șută. 
Mai pot să spere (cu un pro
cent de 12,7 la sută) și con
structorii de obiective social- 
culturale ai grupului T.C.H., 
dacă va realiza în această lu
nă randamente de lucru cu 
circa 40 la sută mai mari de
cît în februarie.

Șantierele I.L.H.S. și 17 con
strucții căi ferate dau semne 
de... oboseală (după două luni, 
la început de an?!). Colecti
vele acestor șantiere au sarcini 
majore, de a realiza obiective 
de o importanță vitală pentru 
viața economică și socială a 
Văii Jiului. Desigur, condițiile 
de lucru nu sînt ușoare, se 
ține seama de ele, în aprecie
re, dar rezultatele de pînă a- 
cum în nici un caz nu pot fi 
justificate doar pe seama... con-

Sentimente

Kusalin MUREȘANU

martie
Există și sărbători sentimen

tale, zile în care o țară întrea
gă — un continent întreg, o 
lume întreagă — sărbătorește 
simbolul unui sentiment pro
fund uman. Așa e cu sărbă
toarea mărțișorului prin care 
multe popoare semnifică veni
rea primăverii. Duminică, și 
ieri, pe străzile orașului am 
văzut cu toții această explozie 
de candoare a miilor și miilor 
de copii și bărbați, oferind acele 
mici semne de dragoste, priete
nie și prețuire mamelor, iubite
lor, colegelor de muncă. E un 
spectacol intim, un gest general, 
cînd fiecare ne confundăm cu 
însăși primăvara, cu tinerețea, 
uitînd pentru o clipă că anii 
trec — regenerîndu-ne astfel 
propria noastră biologie cu seva 
sentimentelor de bucurie. Am 
văzut sute de copii oferind în
vățătoarelor lor mii și mii de 
mărțișoare, unele cumpărate de 
Ia magazinele de specialitate, 
altele lucrate chiar de mîinilc 
lor plăpinde, cu migală și na
ivă ingeniozitate.

Oare cît cîntăresc sentimen
tele de dragoste și prețuire pe 
care oamenii și le dăruie în 
astfel de clipe ? Nu se pot 
cîntări .dar simțim cum bucu
ria devine mai intensă, cum 
sub greutatea lor dulce pornesc 
mugurii în arbori, cum însuși 
cerul Petroșaniului devine mai 
pur.

Și noi, noi oamenii, răminem 
— așa cum am rămas și du
minică — cu o profundă mul
țumire în suflet pentru gestul 
acesta străvechi dar mereu nou 
al reînnoirii noastre interioare 
o dată cu natura, pe care îl 
numim mărțișor.

Președintele Consiliului de 
Slut al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ccaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceaușes
cu. a primit in dimineața zilei 
de 2 martie la Palatul Repu
blicii pe astronauții Charles 
Conrad, Richard Gordon și A- 
lan Bean, membrii echipajului 
navei spațiale „Apollo-12‘‘, și 
pe soțiile lor, caro fac o vi
zită in țara noastră.

La primire au luat parte Ion 
Gheorghe Maurcr, cu soția, E- 
mil Bodnaraș, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
cu soția, Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Națio-

nal al Cercetării Științifice, cu 
soția, Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei Republicii 
Socialiste România, cu soția.

A fost de față ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii la 
București, Leonard Meeker, cu 
soția.

Cei trei astronauți și soțiile 
lor, — care au îmbrăcat astăzi 
frumoasele costume populare 
românești primite în dar de la 
președintele Consiliului de Stat 
și de la soția sa — au fost în- 
timpinați cu cordialitate.

La această solemnitate, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușoscu, a înminat 
astronauților Charles Conrad, 
Richard Gordon și Alan Bean 
ordinul „Meritul Științific" cla
sa I. conferit pentru realiza
rea programului navei spațiale 
„Apollo-12", pentru contribuția 
deosebită adusă la efortul pe 
care știința contemporană il 
face în vederea cuceririi spa
țiului cosmic.

Cei trei astronauți au inmî- 
nat președintelui Consiliului 
de Stat o casetă în interiorul 
căreia se află drapelul româ
nesc și eșantioane de rocă lu
nară. Pe casetă ’ sînt gravate 
cuvintele :

.Dăruit poporului Republicii 
Socialiste România din partea 
președintelui Richard Nixon. 
Acest drapel al națiunii dum
neavoastră a fost transportat 
pe Lună și înapoi de „Apol'o- 
11*, iar aceste fragmente ale 
suprafeței Lunii au fost aduse 
pe Pămint de către echipajul 
primei expediții lunare a oa
menilor*.

Au fost, de asemenea, inmi- 
nate, președintelui Consiliului 
de Stat al României o copie

• Continuare in pag. a 4-a

Festivalul muzicii ușoare 
Hunedoara ’70

Constituirea formațiilor de 
muzică ușoară și permanenti
zarea lor, popularizarea creației 
românești și depistarea noilor 
talente cu calități interpreta
tive sînt scopurile „FESTIVA
LULUI FORMAȚIILOR ȘI SO
LIȘTILOR DE MUZICA UȘOA
RA HUNEDOARA ’70
zat de Consiliul județean 
sindicatelor. Comitetul 
U.T.C. și Comitetul 
pentru cultură și artă 
etape: 15 martie —

PENTRU A

organi- 
al 

județean
județean 
în două 
15 mai

ATACA
In prezent, la E. M. Lonea se 

execută lucrări de ramblciere 
în galeria transversală nr. 35, 
de la orizontul 500, din raio
nul 4, zona a Il-a. Acestea vor 
fi urmate, dc o acțiune simi
lară în galeria transversală nr. 
34, după care se va redeschide

1970 ; 15 septembrie — 15 oc
tombrie 1970.

In etapa I vor participa for
mații și soliști din așezăminte 
de cultură și școli în două faze: 
municipală și județeană. Cei 
clasificați pe primele locuri 
vor fi premiați și vor primi 
dreptul de participare la spec
tacolul „Concertul primăverii*' 
organizat Ia Deva în 17 mai 
a.c. și în etapa a Il-a a festi
valului care va avea caracte
rul unei ample manifestări de
numită „Festivalul cetății"

UN NOU FRONT
contrasuitorul de la culcușul 
stratului de cărbune. întregul 
complex de lucrări se efectu
ează în vederea extinderii unui 
„picior* de cărbune, afectat de 
un foc vechi, pentru a se pu
tea ataca, la cota 512, bogăția 
unui nou front lung...

Autobuz Vulcan-Aninoasa și retur
Pentru a satisface cerințele călătorilor, pe traseul 

Vulcan-Aninoasa a luat ființă o cursă de dimineață pentru 
muncitori și elevi. Din Vulcan, autobuzul pleacă la ora 
6,30, iar din Aninoașa la ora 7,15.

municipală
Strada Lunca 

a fost reparată
A fost satisfăcută o veche dorință a locuitorilor din 

Lunca Jiului din Petroșani. Strada Lunca a fost reparată 
începînd de la strada Anton Pann și pină la bariera din 
fața complexului comercial Aeroport, respectiv, pe o dis
tanță de 640 ml. In cadrul reparațiilor s-au efectuat repro
filarea și pietruirea drumului, desfundarea rigolelor de 
scurgere. După tasarea drumului, cu ajutorul cilindrului 
compresor, strada a fost dată în funcțiune pentru circulația 
rutieră.

-J

In imagini și lapte
sînt

P. M.

+ Continuare în pag. a 3-a

„Coroeștiul R0F1ÂN1A SOCIALISTĂintrat

La Obirșia Lotrului. In perspectiva Hășmașui Mare

• Continuare In pag. a 4-a

O știre 
parvenit la redacție: la Co- 
roești a început ieri recepția 
unor obiective componente ale 
Fabricii de brichete. De acum 
încolo, pînă la darea în func
țiune a fabricii, și producerea 
primelor brichete, mai este 
un pas, însă un pas hotărîtor.

de ultimă oră ne-a

întreprinderea 12 Construc
ții, din Constanța, a deschis 
un nou șantier in perimetrul 
căruia se va înălța o fabrică 
de conserve din carne. Noua 
întreprindere va fi pusă in 
funcțiune in viitorul cinci
nal, asigurind o producție a- 
nuală de circa 4 000 tone de 
conserve de carne.

La Combinatul siderurgic 
din Galați se află in construc
ție o Fabrică de plăci ter
moizolante și de prafuri exo- 
terme. Plăcile termoizolante 
vor fi folosite pentru căptu- 
șirea lingotier elor, iar praful 
exoterm pentru acoperirea 
metalului lichid in vederea 
limitării pierderilor de căl
dură și a unui finisaj supe
rior după turnare. In mod

deosebit, noile produse 
necesare turnării oțelurilor 
calmate, care constituie a- 
proximativ 70 la sută din 
producția oțelăriei.

Fabrica, avînd o capacitate 
anuală de 10 000 tone plăci 
termoizolante și 5 000 tone 
material exoterm este a treia 
unitate din cadrul sectorului 
de produse refractare al Com
binatului siderurgic.

A
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SPORT
Serenada
tineretu

5
îmi spusese mie ceva 
Dar în vise mai ales 
Că în ’70 la Deva 
Va avea loc un... proces 
Un proces ou mari regrete 
(Dar ce poți să mai repari !) 
Cu... pensionari și fete 
Și mai mici și și mai... mari. 
Deci, simțind că viața trece 
Inși (din Petroșani bag seama) 
In vreo fete unsprezece 
Veșnic -tineri au dat iama. 
Cu un leu, cu doi, cu zece 
Se făcu moșul... berbece ! 
Apoi, măi bădie, spune 
Nu ți-e inima cărbune, 
Că la șaptezeci de ani 
Faci de rîs un Petroșani ?! 
Știi tu oare ce înseamnă 
In a șaptezecea toamnă 
Cifra : cincisprezece ani ? ! 
De nu știi, ți-oi spune ceva : 
După procesul de la Deva 
Să te ardă cald și rece 
Cincisprezece; cincisprezece...

Versurile astea-ți scrise 
Rușinat de tot

de salarizare și majorarea salariilor 
personalului consiliilor populare 

și instituțiilor subordonate
Printr-o hotărîre a Consiliului 

de Miniștri, s-a aprobat, cu în
cepere de la 1 martie 1970, ex
perimentarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor personalului de conducere 
și din aparatul propriu al co
mitetelor executive ale consilii
lor populare, al celui din or
ganele locale dc specialitate, 
ale administrației de stat și al 
unor unități din subordinea a- 
cestora.

Potrivit prevederilor hotărî- 
rii, salariile acestui personal se 
majorează in medie cu 9,9 la 
sută, împreună cu majorarea 
salariilor miei, care a avut loc 
în anul 1967, se asigură pe an-

samblu o creștere medie de 
11,1 la sută. De această majo
rare beneficiază cca. 63 000 sa- 
lariați, ale căror venituri a- 
nuale cresc cu aproximativ 120 
milioane lei.

Noua salarizare a acestor ca
tegorii de personal are la bază 
principiile aprobate pentru ce
lelalte ramuri ale economiei na
ționale, adaptate specificului 
activităților respective.

Prin introducerea noului sis
tem dc salarizare, s-a asigurat 
o mai bună corelare a salarii
lor lucrătorilor din aparatul 
propriu al comitetelor executi
ve ale consiliilor populare și 
din instituțiile locale ale ad-

ininistrației de stat, cu funcțiile 
similare din alte ramuri ale e- 
conomiei. încadrarea' personalu
lui se face pe funcții cu grada
ții l-a care se adaugă sporul de 
vechime cuvenit pentru activi
tatea neîntreruptă in aceeași 
unitate, precum și premii a- 
nuale.

Pentru întărirea răspunderii 
personale in realizarea integra
lă a sarcinilor, ce revin unită
ții și fiecărui salariat în parte, 
hotărîrea stabilește ca acorda
rea salariilor tarifare să se facă 
în raport direct cu modul do 
îndeplinire a acestor sarcini.
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Optimism
in vederea meciului

cu Dinamo
mai rămas cinci 

la reîntâlnirea cu 
Iul. Cu fotbalul intern, 
renurile noastre acoperite mai 
mult de noroi decit de gazon. 
In vederea reluării campiona
tului diviziei A <Ic fotbal, cele 
16 comhntantc și-au inlcnsi- 

antrena men lele. Jiul
ușani a jucat joi la Reșița, 
r-mpania formației Meta

lul din l«»catitate. cu care n 
terminat la oralitate : 2—2.
T renul Erou si temperatura 
scăzută au ridicai dificultăți 
jucătorilor dar întâlnirea s-a 
ridicat lotuși In un bun nivel 
tehnic. Golurile echipei noas
tre au fost înscrise de Ion 
Constantin si Naidin. Intr-o 
discuție cu veteranul echipei 
jiuliste. Marin Pcronescu. aces
ta ne spunea că la Roșită c- 
chipa s-a mișcat destul do 
bine, dosi a fost lipsita de 
colaborarea a trei titulari.
iste vorba de Ștoker, Toncn 
i Sandu, accidentați, care

zile 
fol ho
pe tc-

perioadă in 
joc.

duminică.

vor moi rămine o 
afara terenului <lc

Peste două zile. 
Jiul s-a deplasat la Timișoara,
unde a susținui un ..amical*' 
cu Hiponsia. Condițiile de joc 
an fosi la fel de grele, dar 
întilnirea a constituit un bun 
lest dc verificare a ambelor 
formații. Localnicii au obținut 
victoria cu scorul de 1—0. In 
puținele zile care au rămas 
pină la prima clapă a returu
lui, Jiul iși va doza in așa 
fel eforturile incit duminică 
să se prezinte la întilnirea cu 
Dinamo, de pc terenul 
Petroșani, intr-o formă 
mai bună.

Dc altfel, |o| Pcronescu 
spunea câ băieții așteaptă
optimism meciul cu Dinamo, 
pe care speră să-1 ciștigc. Cu 
toții sini conștienți că meciul 
nu va fi ușor, dar dorința lor 
•le victorie le va fi un alu 
in abordarea și desfășurarea 
partidei la un potențial ridi
cat.

<iin 
cit

ne 
cu

Rugbiștii în avans 
față de program
După o pregătite de 10 zi

le la băile Herculane, rugbiș- 
lii de la Șliinta Petroșani 
și-au continuat antrenamen
tele la Turnu Severin și Si
biu undo au suslinut trei me
ciuri amicale. La Turnu Se
verin iu jucat două partide 
ami< ale cu divizionara B. Me
talul -lin ’oralitate, cîșliqîn- 
d:i-le pe amîndouă. Duminică 
studenții au evoluat la Sibiu, 
undo au făcut meci egal. 3-3 
cu echipa C.S.M., parteneră 
do întrecere in diviza A cu 
Șliinla Petroșani. După cum 
ne spuneau jucătorii Dinu și 
Marincsm, internaționali A. 
T renul a fost îngust, greu. 
Incit nu și-au nulul desfășu
ra in voie acțiunile. Echipa 
a evoluat totuși bine, avînd 
în C.S.M. Sibiu un v iloros 
parti-no- do întrecere, are 
nu la<î multe echipe să olecc 

le de pe terenul oro

O dată cu reluarea campionatului diviziilor A, B. și C 
la fotbal, un alt sport ne va face duminicile plăcute. Este 
vorba de baschet care duminică își consumă prima clapă 
a returului. Pentru o cit mai bună comportare in cca de-a 
doua parte a campionatului, echipa Știința Petroșani s-a 
antrenat in ultima vreme în sala de sport a I.M.P. și a 
susținut citeva meciuri de verificare la Arad și Timișoara. La 
Timișoara, a jucat duminică in compania formației Utilajul,in 
fața căreia a cedat cu scorul de 87—102. Tot duminică, a susți
nut încă o partidă cu formația locală Medicina. Jocul a fost 
echilibrat dar. cu un surplus de vitalitate, mediciniștii au 
ciștigat întilnirea la o diferență de două coșuri : 63—59. 
Studenții petroșăneni au vădit totuși o bună dispoziție de 
joc. ceea ce ne face să credem că in această a doua parte 
a campionatului evoluția lor va fi superioară aceleia din 
tur. Iubitorii baschetului din Petroșani așteaptă cu îndrep
tățite speranțe evoluția favoriților lor încă din primul 
meci al returului.

JIUL PETRILA A CIȘTIGAT 
DERBIUL CU UTILAJUL

Handbalistele de la
Școala sportivă

învingătoare
in deplasare

Nu peste mult timp, echipa 
de handbal feminin a Școlii 
sportive Petroșani va întreprin
de un turneu în R.P. Ungară, 
unde, va susține mai multe în
tâlniri amicale. In vederea a- 
cestui turneu, formația antre
nată do profesoara Lia Barabaș 
se pregătește cu asiduitate. 
Simbătă și duminica, echipa e- 
levelor din Petroșani a susți
nui două meciuri de verificare 
la Timișoara avind ca parteneră 
de inlrecere formația școlii spor
tive din orașul de pe Bega.

Primul meci, disputat sîm- 
bîilă după-amiază, a fost foarte 
echilibrat și a dat cîșlig de 
cauză, cu scorul de 13—12,
chipei din Petroșani. doua 
întîlnire, susținută duminică di
mineața, a fost cîștigată lot 
do echipa oaspete, dar de data 
aceasta la o diferență de' patru 
goluri : 18 — 14. Pină la dala
plecării în turneul din R.P. Un
gară, elevele Lici Barabaș vor 
susține și alte meciuri atât in 
localitate cît și în deplasare 
pentru a ajunge intr-o formă 
cil mai bună.

e-

Staicu BÂLOI

Jiu! Petroșani va curge Handbal
Cu cîteva zile in urmă ani 

avut o convorbire cu profesorul 
Eugen Bartha, directorul Școlii 
sportive Petroșani, antrenorul 
echipei feminine dc handbal 
Jiul, despre pregătirea forma
ției sale și despre perspectivele 
returului. După cum se știe, 
in partea a doua a turului 
campionatului, lipsită de randa
mentul jucătoarei sale ni. 1,
Mia Dom.șa — Costea. echipa 
Jiul a obținut rczultaie slabe, 
situîndu-se in fin.il pc locul 8 
din 10 echipe în clasamentul 
seriei a II-a a diviziei B.

— Cum apreciați poziția c 
chipei in tur. tovarășe Bartha ?

— Mult sub posibilitățile sale 
reale. Trist dar adevărat. Mi-a 
lipsit principalul realizator, 

Dom.șa, și poți juca formi
dabil dar dacă nu dai goluri 
nu ciștigi.

— Veți sălta in retur ?
— Fără discuție. Vom curge 

mult în sus dacă se poate și așa 
ceva pe lumea asta. Sp -r să 
ajungem pină pc la poziția 3. 
Mai ales că sintem avantajați 
de programul jocurilor : 5 acasă, 
4 in deplasare.

— Să vorbim despre pregă
tirea echipei. Cind ați reluat 
antrenamentele ?

— As spune că nici nu le-am 
întrerupt definitiv. In perioa
dă cît eu am fost plecat, de 
echipă s-au ocupat, pe nnd, 
jucătoarele Lia Barabaș și Ma-

• • sus, in retur
riana Ghițâ. In decembrie 196!) 
numărul antrenamentelor a 
fost de 3—4 pe săptămină, iar 
din ianuarie curent l-am sporit 
la 5 pe săptămină. antrenamen
te pe care le efectuăm in sala 
I.M.P. Treptat, vom reduce an
trenamentele la sală, transfe- 
rindu-Ie in aer libcF, astfel Ca

cc lot abordați returul ? 
cel din tur. Dacă vreți,

De vorbă
cu antrenorul
Eugen Bartha
pină )a reluarea campionatului 
să avem multe jocuri pc tere
nul do zgură.

— Există perspectiva unor 
meciuri de verificare?

— Da, avem planificate în
tâlniri cu Progresul București, 
„U“ Cluj, Mureșul Tg. Mureș, 
Constructorul Timișoara. Mai 
multe în deplasare, mai puține 
acasă. Tot la noi vom organiza 
luna viitoare „Cupa primăverii", 
cu participarea unui număr do 
4 formații de divizia A și B.

— Cu
— Cu 

notați-1.
— Da, spre informarea citi

torilor : M. Câtuțoiu, A. Tudor, 
I. Suvăială, E. Ionescu, A. 
Maier, S. Tomazi, C. Szolga. M. 
Ghițâ. E. Măndiță. L Barabaș, 
E. Savin. C. Bodnar. S. Mure- 
șan, S. Nemeș.

— Mia Dom.șa — Cosi ea ?!
— Da, și ca, dar vom fi din 

nou handicapați de absența ci 
cîtVa timp, deoarece nu dc mult 
a devenit mama unei superbe 
fetițe. Mia rămine in continuare 
pionul dc bază al echipei noas
tre.

— Deci optimism, speranțe...
— ...și un loc în clasament 

pe măsura posibilităților iiipei 
și a condițiilor de pregătire a- 
sigurafe de conducerea clubului 
sportiv Jiul.

— Prima apariție oficială în 
fata spectatorilor locali ?

— In 5 aprilie in prima eta
pă a returului, cind sper 
urmăriți evoluția scorului 
o... tabelă dc marcaj.

— Vrem s-o vedem și p-as(a. 
Câ multe minuni se mai întâm
plă în lumea mare! In orice 
caz, succes !

Dumitru GHEONEA

sâ 
pc

Ultimele
știri

sportive
• Recordmanul mondial 

în proba de săritură in înăl
țime Valeri Brumei (l'.H.SS.) 
a suferit o nouă intervenție 
chirurgicală la tendonul ge
nunchiului sting. Medicii au 
declarat că această operație 
era necesară,
• Peste 35 000 dc sp<-tu

tori au urmărit Ia Puebla 
inc 'ml international amical 
de fotbal dintre echipele Me
xicului și Suediei, oare se 
pregătesc pentru campionatul 
mondial. Fotbaliștii suedezi 
au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0). Unicul punct 
a fost marcat in minulul 72 
de Erikson, care a or im ii o 
pasă de la Svensson.
• In preliminariile c ini- 

prtiției do fotbal rezervată 
juniorilor — ..U.E.E.A." — 
echipa R. F. a Germaniei a 
învins la Plsen ri.i scorul de 
1—0 (0—0), echipa .Cehoslova
ciei. Unicul punct a fost 
marcat'în minutul 50 de 
Bonhof.

0 Selecționatele de hochei 
pe gheață ale Suediei și 
Cehoslovaciei s-au intilnit 
intr-un meci amical la Stock
holm. Hocheiștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (0—0. 2—0. 1-0)
prin punctele înscrise dc 
Hrbaty (2) și Nedomanslci.

0 Turneul internațional de 
tenis de la Macon (Georgia) 
a revenit jucătorului ameri
can Cliff Richey. In finală, 
ci l-a învins cu 6—3. 3—6. 
8—G pe Arthur Ashe (S.l: A.). 
Proba do dublu a fost cîsti- 

Bob Ca- 
Addison, 

1—16, 6—4,

gală de perechea 
ramichael—Terry 
învingătoare cu 14-
8—6 in fața jucătorilor ro
mâni (lie Năstasc—Ion Ți- 
riac.

V. ZARCU 'A

spor- 
nivel

debu- 
(Jiul)

Cea de-a 8-a etapă a cam
pionatului municipal de popice

a

întreceri Instantaneu la noua popica- 
rie deschisă recent Ia Ani- 
noasa.

. , care 
Suciu cu 836

luat o in cri-
172 p.d. fală 
cedaseră în

Foto : I. LICIU

fost dominată de întâlnirea 
derbi Intre Jiul Petrila și Uti
lajul Petroșani. Desfășurată 
simbătă și duminică pe arena 
din Petrila, întilnirea a cores
puns integral. Ea s-a desfășurat 
în limitele unei depline 
tivităti, atingînd un bun 
tehnic și spectacular.

Prima pereche care a 
tat a fost Ioan Buorteschi 
— Iosif Balog (Utilajul). Jiu- 
listul s-a întrecut pe sine, reu
șind să obțină cel mai bun re
zultat oficial înregistrat în Va
lea Jiului în ultimii 5 ani : 905 
p.d. față de numai 833 p.d. cit 
a realizat petroșăneanul. A 
urmat perechea Ioan Tdrok 
(Jiul) - Vasile Boboc (Utilajul) 
care s-a încheiat cu rezultatul 
de 858 p.d. — 850 p.d. Ultima 
pereche a fost Ionel Cazan 
(Jiul) — loan Panța (Utilajul).

Teste utile pentru
fotbaliștii studenți

• Reintră V. Ionescu • Se conturează o formulă
<le echipă ® Va fi Marcu vîrful de atac căutat ?

® Știe Tugearu prea mult fotbal ?

V
Divizia națio--'â A. ediția 1969—1970. întrecerile v

(etapa a XVI-a) și vor f întrerupte după disputarea etapei 
a stabilit Federația 1 ..... 'â de fotbal etapa a XXIII-a va
ultima etapă a campionatului la 19 iulie.

fi reluate în ziua de 8 martie
XXU-a (19 aprilie). După cum 
ea loc la data de 21 iunie, iar

I
I
I

I
I
I

Jiulistul și-a depășit încă o da
tă adversarul, cu 856 p.d. — 
334 p.d. După prima zi de în
treceri, popicarii de la Jiul con
duceau cu 101 p.d.

Duminică dimineața, partida 
a continuat cu meciurile din
tre Rudolf Cosma (Jiul) — Au
rel Vătulescu (Utilajul), încheiat 
cu rezultatul de 780 p.d. —777 
p.d., Mihai Tordk (Jiul) — Ște
fan Cosma (Utilajul), întîlnire 
cîștigată de jiulist cu 898 p.d.— 
797 p.d. și Zoltan Albu (Jiul) — 
Aurel Suciu (Utilajul) 
revine lui Aurel 
p d. - 802 p.d.

Petrilenii și-au 
;ată revanșă, cu 
de 56 p.d. cu cît ______
tur în fața Utilajului. In urina 
acestui rezultat, ambele echipe 
sînt la egalitate de puncte (22), 
dar Utilajul are un număr mai 
mare de popice doborîte 
(39 513—39 248).

Aurel SLĂBII

in săptămină care a trecut, 
Știința Petroșani a suslinut pa
tru jocuri de verificare. Primul, 
cu Jiul rezerve-tineret, l-a cîș- 
figat cu scorul de 3—0, prin 
golurile înscrise de Matei și 
Marcu (2). Joi a evoluat pe te
ren propriu cu Metalurgistul 
Sadu de care a dispus cu 2—0; 
au marcat Ionescu și Marcu, iar 
duminică a participat la un tur
neu împreună cu formațiile Fo- 
resta Zăvoi, Metalul Bocșa și 
C.F.R. Caransebeș. In întâlnirea 
cu Metalul Bocșa, Știința a în
vins cu 1—0. unicul punct al 
întâlnirii fiind înscris de Băla- 
neanu, iar în cel de-al doilea, 
cu Foresta Zăvoi, rezultatul a 
revenit tot studenților cu 3—1 ; 
au înscris Ionescu, Marcu și P. 
Irimia. De remarcat forma bună 
a lui Marcu precum și reintra
rea promițătoare a Iui Ionescu. 
Clasamentul turneului de la Ză
voi are următoarea ordine: 
Sliinla Petroșani — 4 puncte, 
C.F.R. Caransebeș — 2 puncte, 
Metalul Bocșa și Foresta Zăvoi 

cîte un punct.
Pe lingă rezultatele bune ob

ținute de către fotbaliștii de la 
Știința în aceste jocuri de ve
rificare, se constată o îmbună
tățire a comportării de ansam-

blu a echipei. Astfel acțiuni h 
de atac au mai multă claritate 
și, ceea ce .este mai important, 
mai multă eficacitate. Balonul 
se transmite cu mai multă pre
cizie, rapid din apărare în atac, 
iar apărătorii acoperă mai bine 
zona de teren în care acționea
ză. Comportarea de pină acum 
a echipei dă încredere nu nu
mai jucătorilor și antrenorului 
Gheorghe Irimie, dar și specta
torilor înlr-o evoluție superioa
ră a tuturor < omponentilor lo
tului în această a doua parte 
a campionatului diviziei C, se
ria a Vl-a, în care activează 
Șliinla Petroșani.

lată și lotul studenților pe- 
Iroșăneni folosit în ultimele me
ciuri de verificare: Marincan 
(Martinescu, Floca), - Botoș 
(Ștefănescu), Izvernari (Vlădău), 
Tudor, Ștefănescu (Făgaș) — 
Tismănaru (Alexiue). Știr — Bă- 
lăneanu (Matei), Marcu. lones- 
cu (P. Irimia), Faqaș (Matei). De 
remarcat că Varhonic nu a e- 
volual pînă acum fiind neresla- 
bilit după o boală, iar Tugearu 
este scos temporar din lot pen
tru indisciplină în jocurile ami
cale susținute anterior.

ETAPA A XXIV-A, 28

U“ Cluj — 
?arul — A. S. 
•. C. Argeș —

U.T.A.
Armata 
Steagul roșu 

Dinamo București — Crișul
ETAPA A XXIII-A, 21 IUNIE

Steagul roșu — Politehnica
Farul — F. C Argeș
C.F.R. — ,,U“ Cluj
Univ. Craiova — Dinamo București
Dinamo Bacău — Crișul
Steaua — Rapid
Petrolul — U.T.A.

ARMATA — JIUL
IUNIE

I
I
I
I

I
I
I

ale
elevilor

din
Lupeni

Săptămină trecută, școlile 
din orașul Lupeni au fost cu
prinse de febra întrecerilor de 
șah. Întâlnirile au început cu 
faza pe detașamente și unitate, 
pc grupe de categorii — la fete 
și băieți. De menționat iniția
tiva profesorilor de educație 
fizică are. in ziua dc 27 fe
bruarie. au organizat faza oră
șenească la care au participat 
cit’ trei concurenți de la fie
care școală. In urma disputelor 
de-a lungul a cinei ore. la care 
au fost angrenați 48 de elevi, 
reprezentând școlile generale 
nr. 1, 3, 4 și 5, rezultatele sint 
următoarele: Fete, clasele
V—VII: 1. Rodi ca Răducanu, 
școaJa nr. 3 ; 2. Niculina Tre
păduș, școala nr 4 ; 3. Monica 
Sava, școala ~
Vin—IX : 1. 
școala nr. 1 ; 
școala nr. 5 ;
școala nr. 1. Băieți clasele V— 
VII : 1. Carol Mihnic, școala 
nr. 1 ; 2 Petru Huda ; 3. Ale
xandru Pctrușel, ambii de 
școala nr.
Vm—IX : 1. Emeric Lorincz, 
școala nr. 1 : 2. 
mian. școala nr. ■ 
Calenciuc, școala nr.

nr. 5. Clasele 
Adriana Nucă, 
2. Florica Șuta, 

3 Maria Nemeș,

4. Băieți,
la 

clasele

Mircea De- 
3; 3. Vasile

Prof. Vasile NIȚESCU 
Lupeni

VOLEI

ȘiSința a pierdut primul meci în retur
Numeroși iubitori 

mineața, spre sala de . 
țite de a-i vedea evoluînd bine pe favoriții lor în primul 
meci al returului campionatului diviziei B de volei. Pregă
tirile asidue ale voleibaliștilor petroșăneni, completate de 
promisiunile acelora ce se ocupă de soarta echipei, erau 
principalele argumente ale acestor speranțe. Chiar dacă 
partenera de întrecere — Politehnica Iași — era o echipă 
puternică, gazdele ar fi putut obține victoria. Din păcate 
insă, timp de aproape o oră și jumătate am asistat la de
monstrarea tuturor deficiențelor de joc ale echipei noastre, 
deficiențe arhicunoscute dar încă neremediate. Cu un atac 
lipsit de forță și varietate in acțiuni, cu un blocaj de multe 
ori inexistent, cu multe ..goluri' in linia de fund, studenții

ai voleiului au pornit, duminică di
sport a I.M.P. cu speranțe îndreptă-

La 1 ianuarie 1969 se alegea 
noul consiliu de conducere al 
asociației sportive Minerul Vul
can. Componenții acestuia erau 
hotăriți să pună umărul pentru 
ca mișcarea sportivă de masă 
și do performanță din localitate 
să crească simțitor. După un 
an de zile constatările sînt din
tre cele mai bune. La Vulcan 
sportul a făcut pași însemnați 
înainte. Prin muncă patriotică 
vulcăneniî au amenajat o fru
moasă bază sportivă in centrul 
orașului, care cuprinde două 
terenuri de volei, unul de hand
bal și unul de tenis dc cimp, 
iarna putând fi folosită ea pa
tinoar. Aici s-au amenajat 
două băj și vestiare, s-a cum
părat echipament sportiv ne
cesar întregii activități pe ra
muri de sport, s-a introdu-, în
călzirea c* r.trală la popicăric 
care a fost renovată, de as-’me
nea .prin mu’-.că patriotică. De 
menționat că in anul trecut a 
fost resp .al in! mai calenda
rul sportiv care u cupiins ma-

ETAPA A XVI-a, 8 MARTIE 1970 
JIUL PETROȘANI — DINAMO BUCUREȘTI 
A. S. Armata Tg. Mureș — C. F. R. Cluj 
Crișul Oradea — F. C. Argeș Pitești 
Farul Constanța — Steagul roșul Brașov 
Dinamo Bacău — 1 T. Arad 
Steaua București — Petrolul Ploiești 
Universitatea Cluj —- Universitatea Craiova 
Rapid București — Politehnica Iași

ETAPA A XVII-A, 15 MARTIE
Universitatea Craiova — Crișul 
Dinamo București — „U" Cluj 
Politehnica — Farul
U.T.A. — Steaua
C.F.R. — JIUL
F. C. Argeș — A. S .Armata 
Petrolul — Rapid
Steagul roșu — Dinamo Bacău

ETAPA A XV1I1-A. 22 MARTIE

C.F.R. — F. C. Argeș
Steaua — Steagul roșu
A. S. Armata — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Farul 
Politehnica — Petrolul 
Crișul — „U" Cluj
JIUL — RAPID
U.T.A. — Univ. Craiova

ETAPA A XXV-A, 1
U.T.A. — Dinamo București 
F\ C. Argeș — Politehnica 
Steagul roșu — Crișul 
Rapid — A. S. Armata 
UNIV. CRAIOVA — JIUL 
Dinamo Bacău — Farul 
„U" Cluj — Steaua
Petrolul — C.F.R
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petroșăneni au constituit o pradă ușoară în fața Politehnicii 
Iași. Este adevărat că in ultima parte a întâlnirii gazdele 
au jucat ceva mai bine, dar cx'periența lui Neațu și Comar- 
nițchi și dăruirea tinerilor Albu, Pintea și Stăncscu nu au 
fost în măsură să întoarcă rezultatele in favoarea echipei 
lor. Ieșenii au practicat un volei modern, în viteză, simplu 
dar eficace. Oaspeții cîștigă cu ușurință primul set (15—17). 
In cel de-al doilea set studenții conduc cu 8—0 și 14—11, 
dar sint egalați, conduși ca in cele din urmă să-și adjudece 

,totuși setul cu 18—16. Următoarele două seturi revin 
oaspeților cu 15—11 și 15—6. A arbitrat inegal cuplul 
Gheorghe Fortuna (București) — Ștefan Stăncscu ^Ploiești).

N. LOBONȚ

Cînd angajarea e
nifestărj - interesante, variate, 
la o serie dc discipline spor
tive. Rezultate bune au fost 
obținute de către sportivii vul- 
căneni la șah, tenis dc masă, 
popice, volei, fotbal și mulțu
mitoare la handbal. Mai puțin 
s-a ocupat consiliul asociației 
sportive dc atragerea oamenilor 
muncii din localitate la turism, 
la schi și la tenis de cimp, deși 
pentru această ultimă ramură 
sportivă există un teren bine 
amenajat.

Rezultatele promițătoare ob
ținute de sportivii orașului 
Vulcan in anul 1969 au fost 
rodul colaborării permanente 
intre Consiliul asociației spor
tive, Comitetul U.T.C. și Co
mitetul sindicatului, precum .și 
al inițiativei și muncii rodnice 
depuse dc unii salariați ai minei 
cum sint inginerii Eugen Borza 
.și loan Vi.șan, primul — pre-

ședințe, col de-al doilea — se
cretar al Consiliului asociației 
sportive Minerul Vulcan, Emil 
Simina, Marcel Golgoțiu și 
loan Pașca, președintele comi
tetului sindical al minei.

Sigur că in activitatea sa, 
consiliul asociației sportive Mi
norul Vulcan a intîmpinat și 
o seamă dc greutăți. Deși s-a 
început de multă vreme con
struirea unui stadion la Vulcan, 
lucrările au rămas în aceeași 
fază de început. Nu s-a insistat 
mai mult pentru atragerea oa
menilor muncii din localitate 
la turism — sport cu atâtea 
posibilități in Valea Jiului, s-a 
accentuai prea puțin asupra 
sporturilor de iarnă — schi, 
patinaj, săniuțe — nu s-a dus 
o mai intensă muncă de pro- 

■ pagandă și popularizare a ma
nifestărilor sportive pe plan lo
cal.

plenară
Cu toate acestea, rezultatele 

obținute anul trecut de spor
tivii vulcăneni sint mulțumitoa
re și ele vorbesc despre reușita 
unor activități atunci cind toată 
lumea pune umărul. In acest 
an, Consiliul asociației sportive 
Minerul Vulcan este hotărit să 
muncească cu mai mult interes 
pentru atragerea unui număr 
sporit de oameni ai muncii din 
localitate la practicarea diferi
telor discipline sportive. sâ 
participe la toate competițiile 
prevăzute in calendarul sportiv 
al anului, la competițiile spor
tive organizate pe plan local, 
municipal și județean. Este ne
cesar să se acorde mai multă 
importanță sportului de masă, 
ramurilor sportive care nu ne
cesită mari investiții finan
ciare.

G. DINU

Rapid — F. C. Argeș
Crișul — U.T.A.
Dinamo Bacău — Dinamo București 
„U" Cluj — Politehnica
A. S. Armata — Petrolul
JIUL — STEAGUL ROȘU
Steaua — C.F.R.
Farul — Universitatea Craiova

Farul — .,U“ Cluj
Dinamo Bacău — Petrolul
Steaua — Univ. Craiova
C.F.R. — Steagul roșu
Dinamo București — F. C. Argeș
POLITEHNICA — JIUL
A. S. Armata — iJ.TTA.
Crișul — Rapid

ETAPA A XIX-A, 29 MARTIE
Politehnica — Dinamo Bacău 
Steagul roșu — Rapid 
F. C. Argeș — .,U" Cluj 
Petrolul — Farul 
Dinamo București — Steaua 
C.F.R. — Crișul 
Universitatea Craiova — A. S. Armata 
U.T.A — JIUL

-ETAPA A XXVIT-A, 8 IULIE
Steagul roșu — A. S. Armata
JIUL — FARUL
„U" Cluj — Dinamo Bacău 
Rapid — Dinamo București 
Politehnica — Crișul 
F. C. Argeș — Steaua 
Petrolul — Unîv. 
U.T.A. — CJ-.K.

Craiova

ETAPA A XXVIII-A, 12 IULIE

ETAPA A XX A, 5 APRILIE
A. S. Armata — Steaua
JIUL — F. C. ARGEȘ 
Rapid — U.T.A.
Politehnica — C.F.R.
Dinamo Bacău — Universitatea Craiova
Dinamo București — Steagul roșu 
Farul — Crișul 
„U* Cluj — Petrolul

ETAPA A XXI-A, 12 APRILIE
Steagul roșu — „U“ Cluj
Universitatea Craiova — Politehnica 
Crișul — A. S. Armata
U.T.A. — Farul
C.F.R. — Rapid
F. C. Argeș — Dinamo Bacău 
Petrolul — Dinamo București 
STEAUA — JIUL

ETAPA A XXII-A, 19 APRILIE
JIUL — PETROLUL
Dinamo Bacău — C.F.R. 
Politehnica — Steaua
Rapid — Universitatea Craiova

Crișul — Petrolul
C.F.R. — Dinamo
F. C. Argeș — U.T.A.
JIUL — DINAMO BACAU 
Rapid — „U“ Cluj
Univ. Craiova — Steagul roșu 
A. S. Armata — Politehnica 
Steaua — Farul

București

ETAPA A XX1X-A, 15 IULIE
Dinamo Bacău — Steaua
CRIȘUL — JIUL
Farul — Rapid
Univ. Craiova — C.F.R.
Dinamo București — Politehnica
-U“ Cluj — A. S. Armata
Petrolul — F. C. Argeș
U.T.A. — Steagul roșu

ETAPA A XXX-A, 19 IULIE
F C. Argeș — Univ. Craiova
C.F.R. — Farul
Steaua — Crișul
Politehnica — U.T.A.
Rapid — Dinamo Bacău
Steagul roșu — Petrolul
A. S. Armata — Dinamo București
JIUL — „l • CLUJ
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Și la scadenta lunii a doua T E LE V Z

cărbune peste plan!
MARȚI 3 MARTIE
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V" 
valorificat 
iloiire 
puterea Iot de dăruire 
nuirea 
dotare. Dar o 
Încheiat, cu ci 
hărniciei trobu
v 
jur fi ri le, 
ultima zi 
iiincal 
luna c 
In martie 
o activitate 
Ir punctele 
din nntne.lv 
nnlui, irepro 
aslfcl se a

iimunitip
efi sprijiniți și îndrumați 

carpul tehnico-ingineresc 
organizat mai bine produc
ts) tbalajc și galerii, au 

în rezultate supe- 
capacitalca, energia șl 

în ml- 
ulilajelOT moderne din 
“ dată cu bilanțul

ulegerca roadelor 
uie trase și cîtc- 

concluzii. O impun împre- 
laptul c,5 o dală cu 

:i a lui „făurar" s-d h- 
puntea de Irocerc1 in 
e încheie trimestrul 1- 

;e cere desfășurată 
superioară din loa- 
de x edere celei 
doufi luni ale a- 

jșabilă, căci numai 
isiqurfi certitudinea

i-alwli planului. Trebuie in 
multă In- 
ritmicitfițil 
— Lonca, 
Vulcan •— 

ce s-au dovedit piuă acum de
ficitare la acest capitol. Să 
tic analizate și eliminate toate 
neajunsurile cc au existat tn 
aprovizionarea Irhnico-materia- 
]«> <i minelor, in folosirea uti
lajelor din dotare si a timpu
lui do lucru disponibil, tn asi
gurarea asistenței tehnice 
locurile dc muncă 
ran. Corni Ielele dc 
conducerile minelor, 
marca organizațiilor

In

tic 
de 
pe
\ criqilor medii și de bază ale 
producției raioane
și brigăzi.

cesl scop pusă mai 
sislenlă pe laturfl 
producției la minele 
Uricani și in parte

fi

la 
din subte- 
dircclic și 
sub îndru- 
de partid, 

nnizalorii producției sâ aibă 
<»icnlie toate masurile ce 

îmoun ca planul lunii mar- 
lie realizai integral zi 

zi, decadă de decadîi alîl 
exploatare cîl și la nivelul

Nu itislii zi în care fiecare 
dintre noi să nu nc aflăm In 
postura de pietoni, chiar și mur
gind numai dc acasă plnfi la 
serviciu $i înapoi. Dc aceea, 
obligația noastră, a pietonilor, 
este la fel do marc ca și a con
ducătorilor auto, dc a veghea 
la hunul mers a) circulației ru
tiere, do a proveni accidentele 
dc circulație ale căror victime, 
nu o dalB, stnlem. Instantaneu, 
din neatenție. Se uilfi de cele 
mai multe ori efi pietonul tre
buie sfi respecte niște legi anu
me. simple dar deosebit dc im
portante, prin < are-și apără pro
pria integritate corporală și tot
odată pe aceea a semenilor din 
jur. Lcqea stabilește precis efi 
jjictoniil trebuie sfi 
mai pe 
ceslora, 
trebuie 
publice 
dc sînt

■ proci; 
circule nu- 

Iroliiaro, iar în lipsa a- 
po potecile laterale, că 
sfi traverseze drumurile 
numai prin locurile un- 
marcaje sau indicalon-

re. Ier acolo undo acesb'.i lip
sesc, pe la colini străzilor șl 
numai după ce s-a asigurat că 
nu există vioun pericol. Trebuie 
să se site ră sini întețise rii 
dcsăvîrșlTO manifestările, dis
tracțiile, plimbările, staționările 
pietonilor in qrnp pc parted ca
rosabilă n drumurilor public <■. 
Cetățeanului li es|p interzis să 
urce, să coboare sau să deschi
dă ușile autovehiculelor in tim
pul nu i'ului, să < ulăloreasc h pe 
scări sau pe părțile laterale ale 
caroseriei mijloacelor dc trans
port, dislraqă prin discuții 
atenția conducătorilor auto in 
timp ce aceștia se află la volan.

Ceea ce-nm enumerat pînă fl- 
cum sînt doar cilovn reguli pre
văzute de lege menite sii asi
gure sei'iiiitaloa circulației ru
tiere. Ele trebuie bine’ cunos- 
i nle si respectate cu strictele 
de către toți factorii care folo
sesc drumurile publice, precum

și do cri <II < nu obligații d( 
servi* iii in < adriil instituțiilor >1 
inlrepriiiăorlh.r deținătoare dc 
mijloace de transport. Ncrespec- 
larea aroslor reguli si obligații 
pune in periml integritatea cor
porală m chi.ii viața acelora 
care le încokci. dar și <ilc celor
lalți factori caro folosesc dru
murile publice.

In anul 1969, numai In muni
cipiul nostru s-au aplicat po-’e 
6 00x1 contravenții persoaui • r 
xarc au inculcat normele !<•

r irculalie. Dinlre acestea, I 200 
au fost uplii ale pietonilor Și 
încă o cifră : din cele 7 acciden
te mortale inrr-qistrole in i960 
pe arterele rio circulație ale 
municipiului Petroșani, trei s-au 
pelrecul din vinci pietonilor, 
două dm vină comună pieion— 
< onrliu otor auto șl numai Io 
doua cazuri vina aparține ex- 
clusiv conducătorului auto

loan DURECI, 
maior de miliție

18,00 Deschjderca omisiunii. 
Univcrsal-șolron — li
tera E.

18,30 Anchetă economică.
10.55 Anunțuri — publicitate.'. 
19,00 Telejurnalul do seară. 
19.20 Itinerar sovietic : Scrii

torul Konstantin Simo
nov.

19,35 La xokin — emisiune 
pentru conducătorii 
auto.

19,50 Desene animale.
20.00 Concursul șl Festivalul 

internațional dc muzică

ușoară Brașov — Româ
nia 1970, dotat cu Ma
rele premiu „Cerbul dc 
aur“. Deschiderea Fes
tivalului cu binecunos
cutul 'jciunul al Or
chestrei Radioteleviziu- 
nii, dirijată de Sile 
Dinicu. Prezentarea con- 
curenților și a juriului. 
Concurs dc interpretare 
(I). Recital susținut de 
Connie Francis. In pau
ză : Reportajele festi
valului.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

tH/rr/frf//rfff//rriff/rrrt/ffrrfrnf//f/f/rnfrrinnrrr//irfffrHrn/nrtrnrrf/ni
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cumpă-

DE DRUM

diliilor obiective.
Căci cu un randament 

lunar de 6.9 la suta (șantierul 
17), sau dc 7.9 la sula (șantie
rul T.L.H.S.) nu se face primă
vară decit... in vară. (Și < ’ 
te qîndeșli că T.C.M.M.-ul 
reușit un randament lunar 
14.7 la sută !).

Desigur, criteriul v aloric

sulfi. (Cu cîl procentul o mal 
marc înseamnă că și rămine- 
rca actuală sub plan e mai ma
re. Deci cum ți-ai așternut...). 
Ce bine ar fi dacă la sfîrșitul 
lunii s-ar obține asemenea ran
damente. Și planul ar fi realizat 
și salariile ar fi bune. Ce bine 
ar fi dacă„.

’ dc 
evaluare a producției nu c uni
cul și nu o dată cel mai bun. 
Desigur ia -n ’•tic, obține
rea unor salturi valorice de 
producție și a unor ritmuri lu
nare de 14 la sută n-ar fi chiar 
o minune nici pentru 
tructorii șantierului 
pentru constructorii 
Dar„. să vedem 1 
ar fi să putem \

cons- 
17. nici 

I.L.H.S.
Și ce bine 

vedea la sfîr- 
situl trimestrului în loc dc o 
rămînere în urmă la nivel de 
municipiu de aproape 
lloane lei. (cit există 
măcar o situație de..
nă. la nivel de plan. însă pon
ton asta ar însemna ca intr-o 
Tună, martie.
cel puțin cit 
-două luni — 
bruarie. Adică 
va să realizezi 
nă randamente 
Șantierul T.C.M M.
Șantierul I.C.F.. Șantierul

să se realizeze 
s-a realizat în 
ianuarie și fe- 
qrupul T.C. De- 

f* în această lu
de II la sută, 

8 la sută, 
17

Cit e de miraculoasă virata 
copilăriei! E o subțire 
pînză albastră, ca de pă

ianjen, in revărsat de zori se
nini, in care s-au prins, stră
vezii și tremurători, stropi vioi 
din rouă dimineții și săgeți de 
soare zglobiu. La vîrsta cind 
sensibilitatea neobișnuită iși 
manifestă încă autoritatea, in 
vorbe, gesturi și fapte, la vîrsta 
eind poezia încă n-a început 
să-și destrame contururile, co
pilăria e și festivă. E 
zi de zi. E festivă prin 
sășt

Aflați permanent 
rul neprihănit al 
copiii, pionierii — 
țării — știu să-și facă 
viața și mai festivă, au învățat 
să anine, an de an. în șiragul 
de splendori care le orneacă
vîrsta, noi flori, alte izvoare
de simțăminte curate, limpezi, 
pure. Atunci cînd izbutesc să 
dea glas. în versuri, unor gîn
duri și sentimente pe care le 
trăiesc, atunci cînd transpun pe 
șevalet frînturi din ..abeceda
rul’ acelui mare învățător care 
e natura sau pe scenă, in spa
tele cortinei, cînd așteaptă să a- 
pară in fața celor dragi, a cole
gilor și educatorilor, copiii în
cearcă să-și înnobileze vîrsta. 
Se înnobilează pe ei înșiși.

Am asistat, duminică dimi
neața. la clubul din Petrila. la 
o primă fază a festivalului — 
concurs pionieresc, in care 
cîteva zeci de pionieri ai Șco
lii generale nr. 5 au .abordat1, 
cu naivitate și firească dezinvol
tură, scena de spectacol, oferind 
celor prezenți intr-o sală încăl
zită (doar!) de inimi aprinse 
un mănunchi suav de „ghio
cei" artistici, îndelung și cu 
migală „crescuți și îngrijiți".

Concert-spectacolul pionierilor 
petrileni in cadrul căruia s-au 
detașat, printr-un repertoriu 
variat, elevat, minuțios „lu
crat" — corul dirijat de prof. 
Vladimir Ureche, grupul vocal 
folcloric feminin, „numărul" de 
gimnastică artistică cu eșarfe 
și suita de dansuri naționale 
pregătite, cu știință și ambiție, 
de prof. Cornelia Teodorescu și 
recilatoarea Sabina Ecoviță — 
„Moartea căprioarei" de Nico
lae Labiș — a reușit să ne 
transpună, pentru moment, in
tr-o lume pe care, orice vîrstă 
am ax ea, n-o putem uita. într-o 
lume care ne revine-n amintire 
nu numai atunci cind vrem să 
ieșim din prozaismul obișnuin
țelor cotidiene cj ori de cite 
ori ne place să fim (încă) copii, 
cu— gînduri mature.

festivă 
ea în-

unghe-in 
prospețimii, 

primăvara 
insă

La cîteva zile după publi
carea notei critice în care 
ziarul nostru lua atitudine 
împotriva atitudinii cabanie
rului de la hotelul turistic 
Rusu, după ce acesta refuza
se noaptea accesul unor ti
neri in cabană, s-au înregis
trat noi fapte care dovedesc 
o nepăsare crasă față de tu
riști.

Un grup de turiști care-și 
anunțase sosirea cu două zile 
înainte și primise confir
marea că sînt suficiente lo
curi pentru a poposi la hote
lul turistic timp de două zile, 
au fost intîmpinați cu o ră
ceală puțin obișnuită. Cînd 
au sosit, camerele erau roci, 
sortimentele de mîncaro cal
dă foarte sărăcăcioase, iar 
piinea tare și veche. între
bat de ce nu se îngrijește 
de o mai bună aproviziona
re cabanierul s-a scuzat că... 
nu are „la dispoziție" nici 
un mijloc de transport. Dar, 
spre ghinionul lui, aproape 
imediat după ce invocase a- 
ceastă scuză, la Rusu a so
sit un I.M.S. (nr. 1 HD 570) 
care urcase... gol pentru a 
transporta jos. în Petroșani, 
o „pereche" (probabil mai 
de vază). Autoturismul cu 
pricina este proprietatea 
I.J.B.C. Petroșani. (Faptul s-a 
consumat in ziua dc 20 fe
bruarie a. c. și am aflat de 
la conducerea T.J.B.C. că-l 
întrebase pe cabanier, la te
lefon. dacă dorește ceva pro
vizii). Deci posibilități do a- 
provizîonare se găsesc, dar 
nu-s folosite. Cu puțină ini
țiativă din partea cabanie
rului, cu atît mai mult cu 
cit are și telefon, s-ar putea 
asigura o aprovizionare co
respunzătoare cerințelor jus
tificate ale turiștilor...

putori de puțuri, pionieri 
viitoarei mine Live/cni. 
facem în gind, în sul Ici, 
menționați sincer de tăria 
la propriu și la ligural. mai
puternică docil stinca. Prin 
puful pe care-l sapă ei acum 
x or coborî în mină sule de 
mineri, sule de lone dc ma
terialo, dar alunei nu cu 
chibla ci, amenajat definitiv, 
cu un ascensor in toată pu
terea cuvînfuhii. așa-numita 
„colivie".

Intrăm în vorbă cu Grigoie 
Tătaru, șeful de schimb. .,Mai 
avem un metru pînă la, cota 
finală — ne spune. Cu ce tă
cem noi și ortacii din schim
bul 111 astăzi, și ce mai tăcem 
toate trei schimburile mîine 
il terminăm. îl dăm gata la 
cotă" (discuția se purta fn 26 
februarie a.c.j.

...Urcăm. „Noroc I" le urăm 
minerilor cînd chibla a în
ceput „urcușul". ..Norocul-bun" 
cu care ni se răspunde de 
cele 6 voci, în cor, pare că 
ne însoțește multiplicat, în 
zeci de ecouri, dc fiecare me
tru al nere/ifor de beton ai 
puțului. Pare aievea, că in 
fiecare părticică din acest 
pu|, fiecare „meșter Mano- 
)e“ din brigada lui Dionisic 
Bartha și-a sădit și cile o fă-

rimă din sufletul lui prir\ ar
doarea, hărnicia șl dăruirea 
cu care au lucrai în liecare 
zi, in fiecare ceas din cele U 
luni dc cînd au început săpa
rea pufului. Și liecare cen
timetru dc înaintare pe ver
ticală (și in medie s-au tăcut 
vreo 150 în liecare zi, dacă 
ar putea vorbi ar rosti nu
mele vrednicilor mineri care 
l-au împlinit. Ar spune de 
Dionisic Bartha și de' fratele 
său Nicolae Bai Iha. de Nis- 
lor Șlelan, Alexandru Maior, 
Ștefan Kcnyeres, dc Vasile 
Degeratu din schimbul l : de 
Griqore Tălaru, Androne Bor- 
ca, losil Turcu, loan Glie fie, 
Teodor Popa, de Iosif Bartha 
din schimbul II; de Ioan Da
niel, Alexandru Kovacs, An
ton Szaros și Petru Vanc.ea 
din schimbul HI. Ar spune 
de semnalișlii Miron Cocoran, 
Gheorghe Bălan și Nicolae 
Frăfilă și de maiștrii Simion 
Tomuș, Dumitru Borca, Mi
hai Crîșmaru și Petru Borin- 
|an sf de alifia al fii.

...Am ajuns la lumină,
suprafață. Săgeata de beton 
armai a turnului de deasu
pra pulului fin care se va 
monla în viitor Instalația de
finitivă de ex!radio* semeți
tă spre cer vreo 50 metri 
părea ca un imn simbolic de 
victorie al minerilor asupra 
stîncii supuse.
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MIERCURI 1 MARTIE

Radiojurnal. Buletin indec- 
rologîc; 22,20 Sport; 22,30 
Pentru magnetofonul dum
neavoastră; 23,00 Muzică u- 
șoară; 0,03—5.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

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 do 
limba germană: 10.30 Vreau 
să știu: 11,05 Dansuri de es
tradă: 11,20 Palriurn Carmen: 
12.00 Muzică ușoară; 12,30 
Inlilnire cu melodia, popu
lară și interpretul preferat; 
13.00 Radiojurnal: 13.22 Că
lătorie muzicală - muzică 
ușoară: 13.45 Muzică popu
lară; 14,00 Caleidoscop mu
zical; 14.40 Radio publicitate; 
15.00 Radio-șconlă; 15.20 Din 
dansurile popoarelor: 16.00 
Radiojurnal: 16.30 6 Martie 
1945 — Voința fierbinte a 
maselor: 17,05 Antena tinere
tului: 17.30 Soliști de muzică 
populară: 18,03 Știință, teh
nică, fantezie: 18,30 O melo
die pe adresa dv.: 19.00 Ga
zeta radio: 1^1.30 Săptămina 
unui meloman; 20.05 Tableta 
de seară: 20.10 — 365 dc 
cintece: 20,20 Argheziană:
20,25 Zece melodii preferate; 
21,00 Lectură dramatizată: 
21,30 Moment poetic: 21,35 
Muzică dp cafe-concrrt: 22.00

6.10 Program muzical dc 
dimineață: 7,00 Radiojurnal; 
7.10 Program muzical de di
mineață (continuare): 0,10 Tot 
înainte; 9,10 Curs de limba 
germană: 9.45 Fragmente din 
operele „O noapte furtunoa
să" și „Pană Lesnea Rusal irn“ 
dc Paul Con slant inescu; 11,00 
Do prin sate adunate — mu
zică populară: 12,15 Concert 
dc prinz; 13.30 Unda veselă: 
14,03 Cu cintecul și jocul pe 
finii apelor: 14,30 Din croa
ția compozitorului Ghcrase 
Dendrino; 15,30 Trei inter- 
preți, trei melodii: 15.40 Ra
dio publicitate: 16.00 Radio
jurnal: 16.20 Actualitatea m > 
zicală; 17.00 Parada melodii
lor de succes: 17.35 Tx'cluri 
paralele; 19.00 Cinci stele , 
în recital: 18.30 Curs dc 
limba germană: 18,50 Cinci 
stele în recital — continuare: 
19.30 Meridiane lirice: 19,50 
Noapte bună, copii: 20.00 Tea
tru radiofonic : .Perșii" dp 
Așchii; 21.00 Muzică ponu 
Iară; 21.25 Concursul și fes
tivalul internațional dc mu
zică ușoară Brașov — Româ
nia 1970. Recitaluri: 23.00 
Muzică dc cameră.

!!°I1 Locațiile...
9 o problemă?

S. VIOREL

i 
I 
I 
I

Iragedia
Trandafirului

Hans și Sophie se reped pe 
scări in jos, dar, după ulti
mele trepte, iși văd calea ba
rată de gardianul Jakob Sch
midt, care ii înșfacă pe a- 
mîndoi și dă alarma. Ploaia 
de manifeste nu putea să nu 
atragă alenjia... Ei s-ar pu
tea elibera ușor din mJinile 
bălrînului — s-ar putea pier-

. de în mulfimea de studenți 
care tocmai Ieșeau din sălile 
de cursuri — dar nu o lac... 
Fără a opune rezistență, se 
Iasă duși în lafo intendentu
lui, Scheithammer, care alar
mează Gestapoul. După cîte
va minute, toate porțile 
versilăfii sini încuiate, 
timp ce Hans și Sophie 
transportau la cartierul 
neral al Gestapoului.

Hans și Sophie neagă, 
dovezile sini zdrobitoare, 
haina lui Hans este găsită 
ciorna unui nou manifest. 
Hans mai putuse s-o rupă, in 
buzunar, dar nu reușise să 
arunce bucățelele de hirtie. 
Acestea sini reconstituite, 
scrisul este identificat. Apar
ține lui Christoph Probst, 
care, la rîndul său, este a- 
restat. A urmat restul: ip 
locuin/a tinerilor Scholl și în 
atelierul in care se întîlneau 
cu toții sini găsite pensulele, 
vopseaua, șabloanele de Ute
re, mașina de multiplicat, ma
trițele, iar deasupra telefo
nului, fixată în perete, o lis
tă cu adresele tuturor priete
nilor din „Trandafirul Alb"..- 
Imprudentă fatală.

Hans și Sophie recunosc. 
Caută să-și acopere prietenii, 
preiau totul asupra lor.

I.a 22 februarie, la patru 
zile după arestarea for, Hans, 
Sophie și Christoph sînt tî- 
rlți în lata unui, complet de 
judecată, prezidat de Roland 
Freisler. Acesta urlă, ante-

uni-
fj’l'fXi 

sini 
ge-
Dar 

fn

nințâ, insultă, gesticulează is
teric, Atitudinea demnă a ti
nerilor Scholl impresionează 
pe înșiși adversarii lor din 
sală. „Ceea ce am spus și am 
scris, gîndesc mulfi. Dar ei 
nu îndrăznesc să deschidă gu
ra..." le spune Sophie.

Apărătorul din oficiu nici 
nu încearcă să le ușureze si
tuația. Sophie renunță la ul
timul cuvînl. Christoph cere 
să i se cruje viața, pentru 
copiii săi. Hans ia cuvîntul. 
pentru a apăra pe Christoph, 
dar este întrerupt. Urmează 
sentința: moarte prin secu
re Sînt scoși cu toții, pentru 
a fi duși la închisoarea Miîn- 
chen-Sladelheim.

La ora 17, la mai puțin de 
trei ore de la pronunjarea 
sentinței, Sophie este dusă 
la eșafod. Călăul va spune 
mai tîrziu: „Nu am mai vă
zut pe nimeni murind ca fa
ta asia", ti urmează Hans. în 
clipa in care iși așează ca
pul pe buluc, el strigă din 
răsputeri: „Trăiască liberta
tea I". Apoi, Christoph Pro
bst.

fn zilele, săplămînilc, lu
nile următoare, toți membrii 
..Trandafirului Alb" sînt a- 
reslaji și condamnați, unul 
după altul. Călăul a avut de 
lucru...

„Trandaiirul Alb" a tos! 
călcat în picioare, înainte de 
a fi înflorit.

(SUrșili,

I

nSNERI! Respectați normele!
de tehnica

V. TEODORESCU

securității

în
electrice aeriene pentru locomotivele 
cu trolei

I 
I
I

pe umărNu transportați uneltele 
galeriile unde sînt montate linii

Anuaza

Foto : I. Liciu

•Se știe că staționările de 
vagoane la punctul dc descăr
care, peste o anumită normă 
limită de timp, se tratează ca 
locație și se penalizează cu 
importante sume, care pentru 
unitatea economică ce le plă
tește constituie pierderi însem
nate.

Centrala cărbunelui Petro
șani, spre exemplu, după ce 
în ultimul trimestru al anului 
trecut a plătii mai mult de 
jumătate de milion lei pentru 
staționarea de 24 000 ore a 
cca. 550 vagoane, și în acest

an continuă pe aceeași... linie.» 
Numai in luna trecută. s-au 
plătit drept locații 51 000 lei. 
In prima jumătate a acestei 
lui, 63 de vagoane încărcate cu 
lemn de mină și 2 încărcate cu 
ciment au staționat zile întregi, 
unele, chiar peste o săptămînă 
(norma limită fiind dc... 6
ore/vagon !!!) pe linia de ga- 
rare de la Petrila. Abia in
tervenția 
sesizarea organelor C.F.R.) 
soluționat problema acestei 
ționări.

conducerii C.C.P.

M. PAUL

Ritm universitar

IMPRESII DIN VACANȚĂ

CONTRASTE
Cum au fosl cîleva zile frumoase, edilii orașului Vulcan aju

tați de localuri au și început acțiunea de înfrumusețare a locali
tății. O parte din zonele verzi au fost greblate de hîrtii și uscături 
Se curăță străzile, într-un cuvint au început pregătirile specifice 
anotimpului înnoirilor. Concomitent insă pe zonele verzi au apărut 
găini, gîște, curcani și purceluși. De unde or fi apărut printre 
blocuri atitea păsări și animale ce contrastează pregnant cu acțiu
nea de înfrumusețare a orașului ?

A trecut și vacanța... încă 
una din frumoasele vacanțe 
studențești care înmănun
chează sentimente de bucu
rie, entuziasm și satisfacție, 
tonificind setea și capacita
tea de cunoaștere. Mii de 
studenți din țara noastră, 
dornici de odihnă și de fru
mos. au petrecut zile minu
nate in stafiunile și taberele 
alpine organizate de U.A.S.R. 
prin Biroul de turism pentru 
tineret. Alături de colegii lor 
din alte centre universitare, 
circa 40 de studenți și stu
dente din Institutul de mine 
și-au reîmprospătat forțele în 
tabăra alpină de la cabana 
Negoiul din munții Făgăraș.

Cu fețe proaspete îmbujo
rate de aerul tare, cu miros 
de brad, al înălțimilor și cu 
priviri limpezi, studenții s-au 
adunat, în fiecare diminea
ță, pe pîrtia de schi deprin- 
zînd taina lunecării pe ză
pada pufoasă și seînteietoa- 
re, aplaudînd și încurajînd 
la scenă deschisă evoluția în
cepătorilor sau a experimen
talilor. I-am întilnit aici pe 
Roman Virgil, Feczko Ladis- 
lau, Chioreanu luliu, Oancea

Florin și a Iți studenți frun
tași, străduindu-se cu perse
verența care-i caracterizează 
să obțină „note bune". Ală
turi de ei, componenții lo
tului de schi al Institutului 
se antrenau în vederea par
ticipării la Cupa U.A.S.R ca
re se desfășoară in aceste 
zile. Slrecurindu-se ca niște 
spiriduși printre „porțile" de 
pe pirtie sau ocolindu-i la 
milimetru pe gură-cască, 
schiorii, intre care i-am re
marcat pe Chiuzbăian Petru, 
Mihuț Otto, Krausz Gheor- 
ghe și I.oy Andrei au făcut 
adevărate demonstrații etalîn- 
du-și măiestria sau inițiin- 
du-i împreună cu instructorii 
pe cei dornici să stă gineas
că pantele repezi ale mun
telui.

O dată cu scurgerea orelor, 
cabana geloasă iși recheamă 
musafirii îmbiindu-i cu de
junul apreciat mai mult decit 
in mod obișnuit și cu odihna 
binemeritată, pentru ca in 
continuare să pună pe toți 
stăpînire deplină. Serile, ră- 
sunînd de risetele voioase 
dezlănțuite de tradiționalele 
jocuri de cabană, de muzi-

ca ritmica mult apreciată de 
amatorii de dans sau de 
murmurul discuțiilor amicale, 
au întregit prograjnul zilnic 
creind o atmosferă de plă
cută ambianță, de consolida
re și legare a prieteniilor. 
S-au schimbat păreri, s-au 
împărtășit gînduri și proiec
te de viitor între studenții 
de la facultăți cu profile to
tal diferite dar animați în
totdeauna de dorința de a de
veni oameni utili societății 
și de a trăi la adevărata ei 
valoare viața nouă care le 
sta în față.

Diminețile pline de prospe
țime alternind cu serile ve
sele, au trecut aproape pe 
nesimțite, epiiizind scurtul 
șirag al zilelor de vacanță 
și aducind inevitabila despăr
țire de locuri îndrăgite și de 
oameni intre care s-au țesut 
invizibilele fire ale priete
niei și stimei. Studenții și-au 
hiat rămas bun și din nou 
au răsunat de cintece pădu
rile de brad învăluite de pri
viri aruncate in urmă cu re
gret. dar și cu speranța re
venirii.

A. POPESCU

Imi plimbam servieta pe 
strada Constructorul din Pe
troșani și eram gala-gata s-o 
apuc la stingă pe o slrădufă 
și să merg la o calea 
mă acostează un puști, 
ca de 10- 11 ani. M-a 
la lix.

— Gala, nene, pleci ? 
n-ai apucat să dai prea 
cu geana la ce mai e pe-aici 
și-o iei la sănătoasa. Frumos, 
n-am ce spune I

— Ascultă, tinere, i-am zis. 
drept cine mă iei ? Și-apoi ia 
uilă-le In vitrina aia să vezi 
cum arăți. Ce mă iei așa, ai ?

— Lasă, nene, n-o mai face 
pe aprelatu' cu mine că nu 
ne știm de ieri-alallăieri. Au 
trecut doi ani de cînd ne-am 
cunoscut. Sau ai uitat ?

— Ei, cum dracu să uit ? 
am întors-o eu să văd ce-o 
ieși. N-a ieșit rău: puștiul 
a luat-o pe calea intimității, 
iar eu l-am lăsat.

— De treaba aia î/i mai a- 
minleșli, nene ?

— Ce treabă ? m-am trădai 
eu fără să știu despre ce e 
vorba. Da' lot el m-a scos din 
încurcătură.

— Ei, asla-i acum — care! 
Uile-ol Acu' îți .
(îmi arăta mai multe pârli 
componente ale

înaltă tensiune).

clnd 
așa. 
luai

Nici 
bine

amintești ?

unui st'Up
metalic de
Ce trebăluială mai era acum 
doi ani pe lingă stilpul ăsta I 
L-ați adus șl aii săpat și gro
pile unde ziceali că-l plan-

tați". A rămas lot nesădil, 
da' rădăcini știu că a prins.

— Cum zici că te cheamă 
llăcâule că parcă am uitat 
de atunci.^

— Fănel, nene, Fânel... Hai 
sâ-ți spun o chestie, da', șl ii 
să râmină intre noi: v-au 
cam blestemat oamenii pen
tru ce-ați făcut... ăă... ba nu, 
cică pentru ce n-ați făcut...

— Acu' ori pentru una, 
ori pentru alta. Pentru ce

— imi pare rău, Fânele. Eu 
nu-s vinovat...

— Dar cine-i, nene ? Că 
doar nu l-am adus eu aici i 
Ziceafi atunci că faceți' o sta
fie. Acu' n-o mai facefi ?

— Habar n-am.
— Uite ce-i, nene, eu tre

să dau o fugă pînă a- 
să duc niște pîine pe 
mai întîi trebuie s-o

bule 
casă 
care 
cumpăr. Eu sini cinstit și pe 
deasupra ne mai cunoaștem

boroboață. Dar așa... mate, 
prea mare pentru servieta 
mea. Stă tolănit in mij'ocul 
străzii. Ce să lac? Și puș
tiul tocmai se apropia de 
mine.

— Știi ce, Fănele, ii zic, 
luafi-l, mă, și vindefi-l, așa 
cum îmi spuneai adineaori.

— Dar ce-o zice irehașul...
— Care irehaș ? Cine mai 

e și ăsta ?
— Întreprinderea regională

UNDE S-A DUS MIA,
DUCA-SE Șl SUTA !
m-or fi blestemat ?

— Pentru că a/i lăsat lu
crul baltă. Gropile le-afi să
pat — pentru ele nu v-a bles
temul nimeni că s-a aruncat 
gunoiul în ele. Insă v-au bles
temat cu virl șl îndesat pen
tru că afi lăsat bucățile de 
stîlpi pe zona verde și n-a mai- 
pulul ii aranjată in primă
vară. Dar cel mai grozav a 
lost cu slJJpul din stradă — 
10/1 se împiedicau seara de 
el, să mori de rîs nu alta.

și de multă vreme. Așa că-ți 
spun ce s-a hotărît pe-aici: 
ori iacefi ceva cu el, ori il 
vindem noi la Her vechi. Pi
uă vin eu, gindește-te 
i/i ies socotelile.

N-aveam nici in ciin, 
in mînecă cu stilpul ăla
risil. Așa că socotelile mele 
erau clare și încheiate. M-am 
tot uhol la el: mare și ru
ginit, ruginii. Dacă ar H lost 
mai mic. Laș li viril în ser
vietă, așa ruginii cum era. 
numai să scape oamenii dc-o

cum

nici 
alu-

de electricitate Hunedoara, 
are secție și aici, la cîjiva 
pași. M-ai înșelat, nu ești 
de la ei I M-ai dus cu pre- 
șu' I

— Nu, nu sini de acolo. 
N-are imporlanfă dacă-s de 
la ei sau ha. Dacă- au uita! 
ei, nu uitați voi.

— Zău, nene ? II putem
\ inde ?

— Sigur. Pînă una alta voi 
\ indefi-l, dar repede.' Din ba
nii primifi cumpărați-vă horn- , 
boaite, voi copiii și-o lelici-

taie pe care s-u trimită pă- 
rinții voștri preuaienlei În
treprinderi dc electiicitale 
Hunedoara care a avut grija 
să vă procure vouă Her vechi. 
Poate pentru scopul ăsta 
a și lost adus stilpul aici. Mai 
știi?’ Dar. să-l iuafi cit mai 
repede că poale rși aduc a- 
minte, in 
l-au adus și. 
altundeva.
voi, 
îl iau și-l 
cumpăr un pachet de 
din cate-i servesc și pe între
prinzătorii oameni ai electri
cității de pe aceste focuri.

Dacă îmi mai râmin bani, 
am să cumpăr și niște bere 
să ciocnesc cu prealerrciții 
stăpini ai slîlpului lăsat ca 
amintire. Ce bucuroși or să 
lie clnd le amintesc de ce 
iac cinstei Și -de ce n-ar li? 
Unde s-a dus mia, ducâ-se și 
suta La o casă mare, cu mulți 
stîlpi, de nici nu le mai 
știu socoteala, doar unul e 
floare la ureche, nici nu se 
cunoaște. Sau„. dacă se 
noașle ? Că-i prea mare 
mijlocul străzii-.

sfîr.șil, 
i... ii
Dacă

cei care 
transportă 
nu-| luați 

o in eu, cu altă servietă, 
vind. Apoi îmi 

figdri

cu- 
și-n

Ts. ALHAR,
după o corespondentă 
la prol, Ovidiu Diăgan

de

nntne.lv
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Președinlele 
Consiliului de Slal, 
licolae Ceaiișescn, 

a primii pe memlirii etajului 
navei spaliaie jpoM"

VIAȚA INȚERNAȚIONALĂ
Tineri voluntari români în campania 

de recoltare a trestiei de zahăr din Cuba
In România s-a constituit o brigadă formată din membri ai organizației U.T.C. care 

a a pleca, la sfirșitul acestei săptămini, în Cuba pentru a participa la campania Zafra dc strîn- 
gerc a recoltei dc trestie de zahăr. Cei 33 dc membri ai brigăzii sint de profesii diferite : 
mecanizatori, electricieni, strungari etc. Ei vor rămine in Cuba pină la jumătatea lunii iulie. 

(Agerpres)

< Urmate din pag. I

a plachetei lăsate pe Lună, la 
19 noiembrie 1969, de „Apollo- 
12“, precum și o fotografie in 
culori ce înfățișează Un aspect 
al peisajului lunar și al acti
vității omului pe suprafața 
Lunii.

Astronauții americani au în- 
minat președintelui Consiliului 
de Miniștri. Ion Glieorghe 
Maurer, o fotografie in culori 
realizată in timpul expediției 
selenare.

Mulțumind pentru daruri, 
președintele Consiliului de Stat. 
NICOLAE CEAUȘESCU. a 
spus :

..Doresc sâ salut pe astronau- 
ții americani cu prilejul vi
zitei in România. întregul nos
tru popor a urmărit cu deo
sebit interes, atit primul, cit 
și al doilea zbor pe Lună și 
a salutat faptul că ambele e- 
chipaje au reușit să ajungă pe 
Lună și să se întoarcă pe Pă- 
mint. Zborul omului spre Lună 
și întoarcerea pe Pămint con
stituie un eveniment istoric în 
dezvoltarea societății omenești.

Țin să felicit, in numele po
porului român, pe astronauții 
de față — Conrad, Gordon și 
Bean, rugindu-i să transmită a- 
ceste felicitări și colegilor lor 
care au zburat primii pe Lună.

Felul in care ați fost primiți 
în România este o expresie a 
dorinței poporului român de a 
trăi în prietenie cu poporul a- 
merican. cu toate popoarele lu
mii. o expresie a aprecierii pe 
care poporul român o dă suc
ceselor mari pe care le-ați rea
lizat prin zborul lunar.

Așa cum ați spus astăzi, vă
zut din Cosmos, de pe Lună, 
Pămîntul pare foarte mic. Așa 
de mic. încît nu mai este loc 
și pentru armament nuclear, și 
pentru războaie de cotropire a 
popoarelor. Iată de ce noi am

dori să credem că succesele în 
cucerirea Cosmosului se vor re
flecta intr-o mai bună înțele
gere a popoarelor, in preocu
parea conducătorilor de state 
dc a exclude din viața ome
nirii războaiele, de a asigura 
pacea și prietenia intre po
poare.

Sînteți un echipaj care a a- 
juns pe Lună și s-a întors pe 
Păinînt. dar și un echipaj care 
călătorește acum pe Pămint în 
spiritul prieteniei și colaboră
rii intre popoare. Fără îndo
ială, știința nu trebuie să slu
jească decit prieteniei și cola
borării intre popoare'*.

Toastînd in sănătatea astro- 
nauților americani, președintele 
Consiliului de Stat a spus în 
încheiere : „Vă urez succese tot 
mai mari in activitatea pe care 
o desfășurați în domeniul știin
ței și îmi exprim speranța că 
veți acționa cu același entu
ziasm și pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre poporul român 
și american, dintre popoarele 
întregii lumi. Vă doresc multă 
fericire dumneavoastră, soțiilor, 
familiilor dumneavoastră".

Comandantul echipajului „A- 
pollo-12*, Charles Conrad, a 
exprimat președintelui Consi
liului de Stat recunoștința sa 
și a celor doi colegi ai săi 
pentru onoarea ce le-a fost a- 
cordată și pentru ordinele pri
mite. ..In numele grupului de 
astronauți — a spus el în în
cheiere — doresc să vă urez 
succes în eforturile pe care le 
faceți aici in România, pentru 
poporul român".

Solemnitatea înminării înal
telor distincții astronauților a- 
mericani și întrevederea care 
a avut loc cu acest prilej între 
oaspeți și președintele Consi
liului de Stat precum și ceilalți 
conducători de stat români s-au 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, cordială.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
ANKARA 2 (Agerpres). — La 

Filarmonica din Ankara a avut 
loc primul concert susținut de 
pianistul român Gheorgho Hal- 
moș, cu Orchestra simfonică a 
președinției Republicii Turce, 
sub bagheta dirijorului Gotthold

Lessing. Solistul român a in
terpretat Concertul nr. 24 in 
do minor de Mozart, bucurin- 
du-se de un deosebit succes. 
La concert au asistat Ferruh 
Bozbcyli, președintele Adunării 
Naționale, miniștri, deputați și

Operațiunea „VIAȚA'1
PARIS 2. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Campania împotriva u- 
nor boli grave, cum ar fi can
cerul, leucemia și scleroza de 
disc a primit un sprijin efectiv 
din partea francezilor, in urma 
operațiunii „Viața", inițiată dc 
Fundația franceză pentru cer
cetări medicale, cu sprijinul O- 
ficiului de Radiodifuziune-Tclc- 
viziune Franceză (O.R.T.F.). Un 
apel lansat în rîndul populației 
pentru contribuții individuale 
dc cel puțin 5 franci la spri
jinirea cercetărilor medicale a 
dat rezultate deosebit de favo
rabile. Pentru a afla gradul de 
audiență a propunerii în rîn
dul opiniei publice, televiziu
nea- franceză a organizat o ex
periență interesantă: un pre

zentator a cerut spectatorilor, 
ca, intr-un interval de 100 de 
secunde, toți cei care sint dis
puși să acorde această contri
buție dc 5 franci, să stingă te
levizorul. Răspunsul a depășit 
orice așteptări. Pe baza unor 
calcule, s-a stabilit că creșterea 
bruscă a curentului cu 900 000 
kW reprezintă închiderea a 
3 600 000 de aparate, scontîndu- 
se astfel pe o contribuție dc 
cel puțin 18 milioane de franci, 
din rîndul telespectatorilor.

In cele patru zile, cit a du
rat operațiunea încheiată dumi
nică, aproape 4 milioane dc 
francezi au contribuit fiecare cu 
un minimum de 5 franci, strîn- 
gîndu-se astfel 25 milioane dc 
franci, pentru sprijinirea cer
cetării medicale.

numeroși oameni dc artă și 
cultură.

★

UTRECHT 2 (Agerpres). — 
Duminică s-a deschis la Utrecht 
tradiționalul Tirg de bunuri de 
consum. Printre țările partici
pante se numără și România, 
caro expune in hala Beatrix 
produse de artizanat, confecții, 
textile, mobilă, covoare, maro- 
chinăric, împletituri, obiecte dc 
ceramică, articole de uz casnic, 
aparate dc radio, biciclete, mi- 
croscoape, publicații și discuri 
microsion. De asemenea, este 
prezent un colț turistic, în stan
dul românesc, amenajat în stil 
folcloric.

„VENCEREMOS"

Rhodesia a devenit
repu

SALISBURY 2 (Agerpres). — 
Duminică la ora 24 Rhodesia a 
devenit Republică. Ordinul de 
dizolvare a parlamentului șl 
fixare a datei alegerilor generale 
la 10 aprilie, semnat în numele 
reginei Angliei dc ofițerul ad
ministrator al guvernului, Clif
ford Dupont, a fost ultimul act 
oficial emis la Salisbury conform 
vechii constituții. Potrivit noii 
legi supreme a tării, care este 
despnată să n<m^lneze domi
nația celor 241 000 dc albi asu
pra populației dc culoare ma
joritare (4,5 milioane), Clifford 
Dupont devine președinte inte
rimar.

Transformarea de jure a Rho- 
deslei în republică confirmă e- 
șuarea măsurilor adoptate dc 
Anglia în vederea împiedicării 
unei consolidări a regimului ra
sist. Cîștigarea și a acestei run
de către Ian Smith nu are insă 
ca efect rezolvarea vreuneia din 
problemele de importanță vitală 
aflate in fata regimului, dintre 
care cea mai gravă este la ora 
actuală izolarea diplomatică.

măcar Republica Sud-Afrlcană 
și Portugalia, mi a recunoscut 
oficial pină în prezent Rhodesia. 
Esle adevărat, la Salisbury exis
tă un număr dc consulate, dar 
menținerea lor se explică prin 
interesele de ordin mai ales p- 
conomlc ale țărilor respective. 
Va fi interesant, totuși, de ur
mărit reacția acestor state la 
noul pas făcut la Salisbury, păs
trarea consulatelor cchivalînd 
în opinia unor observatori cu o 
recunoaștere de facto a regimu
lui.

O altă problemă menită să 
reducă euforia elementelor ra
siste de la Salisbury este legată 
de mișcarea de partizani, sem
nalată din nou în ultimul timp 
în Valea Fluviului Zambezi. în 
opinia observatorilor africani, 
de lupta armată a populației de 
culoare sint legate, dc fapt, 
șansele reale ale înlăturării re
gimului rasist, și ale dobîndirii 
puterii dc către populația afri
cană. singura îndreptățită la a- 
ceasta.

Mari

Echipajul navei „Apollo-12“ 
a părăsit Bucureștiul

HAVANA 2 (Agerpres). — 
Ultimul grup de 29 de tineri 
americani din cadrul celui de-al 
doilea lot venit să ajute lâ 
campania „Zafra“ de recoltare 
a trestiei de zahăr, ce se des
fășoară în Cuba, a sosit la sfir
șitul săptămînii trecute pe ca
lea aerului, anunță agenția 
Prensa Latina. Astfel, numărul 
tinerilor americani înrolați în

brigăzile „Venceremos" (Vom 
învinge) alături de zecile de 
mii de cubanezi și tineri din 
alte țări este de 687 : 386 băieți 
și 301 fete. Recolta realizată 
pină acum în cadrul „zafrei“ 
celor 10 milioane tone de za
hăr, prevăzute pentru 1970, de
pășește deja 3 700 000 tone, a- 
nunță Prensa Latina.

Rezultatele
VIENA 2 — Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Rezultatele complete, ale 
alegerilor generale care au a- 
vut loc duminică în Austria, 
date publicității de Ministerul de 
Interne, marchează schimbări 
sensibile în viata politică a a- 
cestei țări. O primă observație, 
de ordin statistic, scoate in evi
dentă că, pe cînd numărul total 
al cetățenilor cu drept de vot 
a crescut, participarea la ale
geri — care a atins duminică 
89,85 la sulă — a înregistrat un 
recul fată de scrutinul din 1966, 
cînd s-a ridicat la 93,80 la sută.

Despuierea urnelor a permis să 
se constate că Partidul Socialist 
Austriac a obținut 2 193 717 vo
turi .adică 48,4 la sută din to
talul sufragiilor exprimate, fată 
dc 42,56 la sulă cit obținuse în 
1966. Principalul său adversar,

alegerilor
Partidul Populist Austriac, aflat 
la putere în mod continuu din 
1945. a primit 2 026 100 voturi, 
adică 44.7 la sută, fata do 48,35 
la sută cit obținuse in alege
rile precedente. Partidului libe
ral i-au revenit 247 007 voturi, 
adică 5,4 la sută din total, ceea 
ce pentru acest partid înseamnă 
menținerea’ pozițiilor deținute 
anterior. în urma acestor rezul
tate. socialiștilor le-au revenit 
81 din cele 165 de locuri ale 
Parlamentului austriac (cu 7 mai 
mult decît in Camera anterioa
ră). populiștilor — 78 (cu 7 mai 
puțin), iar liberalilor — 6 man
date (nici o schimbare).

Pentru prima dată în istoria 
celei de-a doua republicii aus
triece, socialiștii obțin majorita
tea în alegerile legislative.

Succesul electoral al socialiș
tilor s-a produs în defavoarea

din Austria
Partidului populist, condus de 
Josef Klauss. și a așa-zlsului par
tid democrat al progresului (de 
dreapta), condus de fostul mi
nistru dc interne, Franz Olah. 
Acest lapt ridică, totodată, pro
blema constituirii viitorului gu
vern. Cancelarul Josef Klauss a 
declarat încă de duminica sea
ra că el nu va accepta în nici 
un caz să conducă un guvern 
de coaliție.

inundații 
în 

II. F. n 
Germaniei

BONN. — Corespondentul A- 
gerpres, M. Moarcăș, transmite : 
Călătoria cu trenul de-a lungul 
Văii Rinului de la Mainz spre 
Koln, care întotdeauna incintă 
pe călător prin pitorescul prive
liștilor sale, îti oferă în aces
te zile un aspect dramatic. A- 
pele Rinului s-au revărsat nă
valnic peste malurile betonate, 
acoperind străzile, Inundînd ca
se. La Mainz și Rudeshcim, toa
te subsolurile și parterele clă
dirilor din imediata apropiere 
a Rinului se află sub apă. La 
Koblenz, cîteva mari întreprin
deri și-au încetat activitatea, 
iar întregul personal caută să 
Dună stavilă apelor învolburate 
ale fluviului. La Bonn, un mare 
număr de case aflate pe malul 
drept al Rinului au fost inun
date. Trenul rapid care fa.ee le
gătura între Koln și Bonn a 
fost suspendat, datorită faptului 
că în multe locuri terasamentul 
se află sub apă. Apele Rinu
lui au invadat, de asemenea, șl 
străvechiul dom din Koln.

Presa vest-germană relatea
ză că pagubele produse de 
inundațiile apelor Rinului, Ruh- 
rului și a altor mari rîuri din 
zona centrală a R.F. a Germa
niei sini deosebit de mari.

5
I

După trei zile petrecute în 
România, astronautii americani 
Charles Conrad, Richard Gor
don și Alan Bean, membrii e- 
chipajului navei spațiale „Apol- 
îo-12", împreună cu soțiile au 
părăsit luni spre amiază Bu
cureștiul, continuîndu-și turneul 
pe care îl întreprind în mai 
multe țări din lume.

Pină la Aeroportul interna
țional Otopcni, de unde a de
colat avionul special, astro
nautii au venit într-o mașină 
deschisă, escortată de motoci- 
cliști. Numeroși cetățeni i-au 
salutat cu cordialitate și sim
patie pe cei trei cuceritori ai 
Lunii.

Pe aeroportul pavoazat cu dra
pelele de stat ale României și 
Statelor Unite ale Americil, 
prof. Glieorghe Buzdugan, pre

ședintele Consiliului National 
al Cercetării Științifice, acad. 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialis
te România, prof. Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședintc al In
stitutului Român pentru Relați
ile culturale cu străinătatea, acad. 
Elie Carafoli, președintele Fe
derației Internationale de As
tronautics, și alte personalități 
ale vieții științifice și culturale 
din tara noastră au urat cu 
căldură drum bun oaspeților.

Erau de fală Leonard Meeker, 
ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București, și mem
bri ai ambasadei.

Un grup de tinere în costu
me naționale au oferit astro
nauților și soțiilor lor buchete 
de flori.

(Agerpres)
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După cum se știe, la 10 februarie, ora 8,10 dimineața, 
mica stațiune montană Val d'Isere (Franța) a fost aproape 
complet acoperită de avalanșa de zăpadă ce s-a desprins din 
masivul Dome situat deasupra acestei văi. Avalanșa a izbit 
cabana U.C.P.A. (Uniunea centrelor pentru aer liber), a 
avariat două garaje, a blocat singura cale de acces spre 
Val d’Isere, drumul 202. Clădirea U.C.P.A. a rezistat șocului, 
dar avarierea ei a produs 39 de morți și 40 de răniți.

Catastrofa de la Val d’Isere a deschis dosarul stațiuni
lor pentru sporturile de iarnă. Comisia de anchetă, condusă 
de prefectul Saunier, a constatat în următoarele zile că nu 
toate construcțiile din această stațiune erau asigurate împo
triva șocurilor și, mai mult, datorită unor factori pe care-i 
vom afla în rîndurile ce urmează, spațiul disponibil con
strucțiilor fusese extins și in zone amenințate de pericolul 
avalanșei care in orice clipă putea să se prăvălească din 
înaltul masivului.

1

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
privind experimentarea noului sistem 

de salarizare și majorarea 
salariilor personalului consiliilor 

populare și instituțiilor subordonate
+ (Urmare din pag. 1)

Ținind seama de atribuțiile 
sporite care revin organelor lo
cale ale puterii și administra
ției de stat din toate județele 
țării în legătură cu dezvoltarea 
economică și social-culturală’ a 
acestora, în hotărîre s-a prevă
zut un singur nivel de salari
zare și pentru personalul de 
conducere din aparatul propriu 
al consiliilor populare județene, 
in loc de două nivele de sa
larizare cum existau pină acum.

Aplicarea noului sistem dc 
salarizare și majorarea salarii
lor vor constitui pentru aceste 
categorii de personal, un nou și 
puternic factor mobilizator în 
Întărirea răspunderii și sporirea 
eficienței muncii in rezolvarea 
operativă a sarcinilor ce-i re
vin. pentru mai buna gospodă
rire a județelor, municipiilor, 
orașelor și comunelor, pentru 
soluționarea cu mai multă soli
citudine a cerințelor oamenilor 
muncii, pentru asigurarea îm
bunătățirii continue a condiții
lor de viață materiale și cul
turale ale întregii populații. Ele 
vor contribui la sporirea iniția
tivei organelor locale ale puto
rii și ale administrației de stat. 
Ia creșterea rolului important 
ce le revine în înfăptuirea pro
gramului trasat de cel de-al X- 
]ea Congres al Partidului Co
munist Român, de dezvoltare a 
economiei și culturii, de adîn- 
pire a democrației socialiste, de

perfecționare a întregii vieți 
sociale și de stat.

★

Tot cu începere de la 1 mar
tie 1970 Consiliul de Miniștri a 
aprobat experimentarea noului 
sistem de salarizare și majora
rea salariilor personalului din 
sectorul educației fizice și spor
tului.

Conform prevederilor hotărî- 
rii salariile personalului d - con
ducere și de specialitate din u- 
nitățile de educație fizică și 
sport se majorează in medie cu 
11,9 la sută. Salariile antreno
rilor se majorează în medie cu 
17,8 la sută.

Salarizarea personalului din 
acest domeniu se face la fel 
ca și in celelalte ramuri, a- 
dică pe funcții cu gradații la 
care se adaugă sporul pentru 
vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate, precum și gratificați! 
anuale. Salarizarea antrenorilor 
se face, în raport cu pregătirea 
profesională, pe 4 categorii sta
bilite in regulamentul de cla
sificare al antrenorilor elaborat 
de Consiliul național pentru e- 
ducație fizică și sport.

Introducerea noului sistem do 
salarizare și majorare a sala
riilor va constitui pentru între
gul personal din acest sector 
un puternic stimulent în dez
voltarea și îmbunătățirea acti
vității de cultură fizică și sport 
din țara noastră.

(Agerpres)

„FRANȚA ESTE DISPUSA ÎN 
PREZENT SÂ ACCEPTE INTRA
REA MARII BRITANII 1N PIA
ȚA COMUNA și chiar să facili
teze acest lucru, cu condiția ca 
să nu fie slăbite structurile co
munitare", menționează săptamî- 
nalul liberal „Observer", citînd 
declarațiile făcute de președin
tele Pompidou în S.U.A. cu pri
vire la Europa. „Primele semne 
ale unui dezgheț în relațiile 
dintre cele două țări apar pu
țin cite puțin", iar vizita la Pa
ris a ministrului britanic al fi
nanțelor, Roy Jenkins, reprezin
tă încă o confirmare a acestei 
tendințe, subliniază publicația.

REPREZENTANTUL PERMA
NENT .AL VENEZUELEI LA 
O.N.U., ambasadorul Andres A- 
guilar, a adresat o scrisoare 
președintelui Consiliului de Se
curitate în care respinge acu
zațiile reprezentantului Guyanei 
potrivit cărora trupe venezue- 
lene ar li pătruns în teritoriul 
tării salo deschizînd foc asupra 
posturilor de pază și comitind 
astfel un’ act de agresiune. In 
ultimele zile, guvernele celor 
două țări s-au acuzat reciproG 
de incidentele care s-au produs 
săptamîna trecută în regiunea 
de graniță.

ÎN ORAȘUL MINIER RAIS- 
MES a avut loc o întilnire in
ternațională de solidaritate cu 
Vietnamul la care au participat 
peste 1 000 de femei din Fran
ța, R.F.G., Belgia și Spania. Par
ticipantele au făcut bilanțul 
campaniilor desfășurate în a- 
ceste țări în sprijinul poporului 
vietnamez și și-au exprimat so
lidaritatea cu femeile luptătoare 
din Vietnam.

•

SÎMBÂTA AU FOST FURATE 
2,3 GRAME DIN MOSTRELE DE 
PRAF SELENAR aduse de echi
pajul „Apollo-11". Eșantionul do 
rocă selenară se afla în stu
diu în laboratorul de geofizică 
al Universității din California, 
condus de dr. George Weadrill. 
Anthony Calio, directorul De
partamentului de știință și apli
cații de la Centrul spatial 
Houston, a declarat că „acest 
incident subliniază necesitatea 
unei stricte supravegheri și sta
bilirea unor regulamente de se
curitate riguroase privind cer
cetarea materialelor selenare". 
Biroul Federal de Investigații 
(F.B.I.) a preluat ancheta pri
vind această dispariție miste
rioasă.

LA ȘANTIERUL NAVAL V. 1. 
LENIN din Gdansk a fost lansa
tă la apă cea de-a 6-a navă 
trauler „Saturn", construită în 
R.P. Polonă pentru flota de pes
cuit oceanic a României.

•

LA BORDUL UNUI AVION 
AL COMPANIEI AERIENE „ET
HIOPIAN AIRLINES'*. în care 
se aflau 27 de pasageri, patru 
agenti ai serviciilor siguranței 
etiopiene și nouă membri ai e- 
chipajului, a fost descoperită 
duminică seara o bombă. In timp 
ce avionul rula pe pista de de
colare a aeroportului italian 
Fiumicino, unul dintre agenții 
siguranței etiopiene a descoperit 
bomba, ascunsă într-o valiză, a- 
vertizîndu-1 pe comandantul na
vei.

UZINA METALURGICĂ DE 
LA ABU ZABAL și-a reluat ac
tivitatea cu întreaga sa capa
citate de producție, anunță zia
rul „Al Ahram". Simbăta tre
cută au fost încheiat? lucrările 
de restaurare la toate secțiile 
ciclului de producție al uzinei 
metalurgice avariate de bom
bardamentul israelian din 12 fe
bruarie.

PREȘEDINTELE PAKISTANU
LUI Yahya Khan, a promulgat 
o lege care limitează concentra
rea puterii economice a între
prinderilor particulare, creșterea 
excesivă a monopolurilor, tran
zacțiile comerciale cu caracter 
monopolist. Ziarul „Pakistan Ti
mes", care publică această in
formație, precizează că măsuri
le amintite urmăresc să împie
dice acapararea de către repre
zentanții capitalului monopolist 
a unor noi întreprinderi și să 
faciliteze participarea la aces
tea a micilor posesori de ac
țiuni.

•
SENATORUL GEORGE MC

GOVERN a declarat că Admi
nistrația Nixon duce un război 
secret în Laos în cadrul căruia 
asupra acestei țări ,.au fost a- 
runcate mai multe bombe decit 
asupra Vietnamului de nord de 
cind s-a început bombardarea 
acestuia". Un alt senator, Stuart 
Symington, a declarat la rîndul 
său că Statele Unite au esca
ladat raidurile de bombardament 
asupra Văii Ulcioarelor. In de
clarațiile lor. cei doi senatori 
au arătat că S.U.A. duc un răz
boi nedeclarat in Laos.

•
CASA ALBA a reafirmat du

minică faptul că problema men
ținerii unui consulat american 
la Salisbury „se află încă în 
studiu". Purtătorul de cuvlnt al 
Casei Albe, Ronald Ziegler, a 
declarat că încă nu s-a luat nici- 
un fel de hotărîre asupra acestei 
chestiuni și că nu poate afirma 
cu certitudine cînd se va lua 
o hotărîre. El a precizat că pro
blema recunoașterii noului re
gim nu a fost ridicată.

DUMINICA A SOSIT LA 
MOSCOVA Egon Bahr, secretar 
de stat la Cancelaria R.F. a 
Germaniei, anunță agenția D.P.A. 
El urmează să continue In ca
pitala Uniunii Sovietice con
vorbirile în probleme care pre
zintă interes pentru cele două 
țari.

LA BERLIN s-a deschis o 
expoziție filatelică a Republicii 
Socialiste România și R.D. Ger
mane, organizată cu prilejul a- 
niversării zilei de 6 Martie. Ex
poziția a fost deschisă la Muzeul 
Poștelor și cuprinde 25 de co
lecții de timbre românești, prin
tre care colecții tematice axate 
pe personalitatea lui V. I. Le
nin și istoria României. Țara 
gazdă expune 17 colecții.

ARGENTINA : Frații Oscar Caro de 12 ani și Jacinto Caro de 14 ani, dintr-un sat din 
provincia Tucuman, au atit la miini cit și la picioare cile 6 degete. Sint obișnuiți cu faptul 
că au devenit obiect de publicitate, fiind mindri de atenția care li se dă. încălțămintea lor a 
creat probleme, toți pantofii fiind prea înguști, dar totul s-a rezolvat prin găurirea lor la 
un capăt.

In clișeu: Cei doi frați arătindu-și degetele.
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Retrospectivă 
Val d’Isere

Tragica avalanșă de la ca
bana U.C.P.A. datează, dacă 
s-ar putea spune astfel, din 
1917. In virful masivului 
Dome, undeva in liniștea 
muntelui, există din vremuri 
imemorabile o cornișă imensă 
de gheață care domină valea 
in care se construiseră cele 
citeva case care constituiau 
la vremea aceea satul Val 
d’Isere. Fiică a vîntului, apei, 
soarelui și frigului, născută 
din capriciile atmosferei și 
din legile fizicii elementare, 
această cornișă se încarcă in 
fiecare an cu cantități uriașe 
de zăpadă. Și. într-o zi din 
iarna anului 1917, zăpada ca
re se adunase de ani de zile 
acolo a pornit-o spre liniștita 
vale. Din fericire nu s-a pro
dus nici un accident, căci ce
le citeva case erau construite 
din piatră grea, aproape fără 
ferestre, capabile să primeas
că tone de zăpadă fără să 
sufere nici o avarie. De alt
fel, muntenii francezi care 
aleseseră liniștea acestei, văi 
solitare iși plasaseră casele 
in așa fel incit nici o ava
lanșă să nu poată ajunge

Și astfel de ani de zile, 
luindu-și toate măsurile 
precauție, țăranii din 
d’Isere reușesc să treacă 
na- fără să sufere nici 
din răzbunările domului sus
pendat ca o sabie a lui Da
mocles deasupra văii. Cu tim
pul, ei au ajuns chiar să sim
tă apropierea avalanșelor și, 
în acele zile, nimeni nu mai 
iese din casă, răminind 
clatistrați cel puțin opt zile. 
Dacă totuși, dintr-un motiv 
oarecare, trebuie să iasă, 
atunci merg cu grijă pe ză
padă, fără să facă prea mult 
zgomot, pindind în 
clipă pericolul 
deasupra capului lor.

In 1917, totuși, un ghid 
trecut cu imprudență pe sub 
cornișa Domului tocmai in 
momentul în care aceasta 
începea să se desprindă, fă- 
cind săi alunece, intr-un zgo
mot ca de tunet, mii de tone 
de zăpadă, care l-au acoperit 
imediat fără nici o posibili
tate de a mai fi salvat.

...De atunci însă au trecut 
mai bine de 50 de ani, fără 
să se mai fi produs nici un
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accident. La baza periculosu
lui Dâme, aspectul Val 
d’Isere-ului s-a schimbat. Ve
chiul sat a devenit între timp 
un nume de prestigiu in lu
mea internațională a skiului. 
Cind n-a mai rămas nici un 
pic de zăpadă la Megeve, 
toată lumea se ducea să skie- 
ze, pină primăvara tirziu, la 
Val d’Isere. Și astfel liniști
ta vale ascunsă de crestele 
munților a devenit cunoscută 
in lumea întreagă, s-a popu
lat treptat, iar căsuțelor ridi
cate cu grijă de țărani li 
s-au alăturat construcții mo
derne cu cite zece etaje, clu
buri de noapte, localuri etc. 
Treptat a început să se sim
tă nevoia unor metri pătrați 
in plus pentru construcții. 
In unele locuri, acest lucru 
a fost posibil fără nici un pe
ricol. Dar harta solului urber- 
nizabil, întocmită, de servi
ciile forestiere, arată că fun 
dul văii, destul de strimt, 
este amenințat in 22 de locuri 
de 22 de avalanșe. Dar cum 
valul skiorilor crește cu fie
care an in ritm de 20 la , 
sută, arhitecții și consilierii • > 
municipali au început să-și ș 
îndrepte privirile și spre te- Ș 
renurile mai puțin sigure. 
lntr-una din aceste zile de $ 
febră a construcțiilor, s-a ho- Ș 
tării ridicarea unei case și a Ș 
unui imobil pe care Uniunea 
centrelor pentru aer liber § 
avea să-l ridice pentru tinerii Ș 
care-și vor petrece aici va- Ș 
canțele de iarnă. Construcția 
a fost autorizată imediat pe Ș 
motiv că din 1917 nu s-a mai 
produs nici o avalanșă și Ș 
chiar aceea nu a atins pro- Ș 
priu-zis Val d'Isere. Ș

Dar acum, cind imprudența 
unor constructori a dovedit Ș 
consecințele grave ce pot ur- Ș 
ma, comisia de anchetă, con- i 
dusă de prefectul Saunier, a § 
ajuns la cocluzia că, în urmă- s 
torii ani, va trebui să se pune ș 
accentul pe necesitatea de a Ș 
se stabili o legislație severă. 
astfel incit toate construcțiile Ș 
să răspundă normelor de se- Ș 
curitate : rezistența materiale- i 
lor la avalanșe, suprimarea Ș 
fațadelor cu geamuri, con- 
struirea cabanelor in afara i 
zonelor periculoase și, mai a- | 
Ies, plasarea de paraavalanșe. b
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