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SINDICATELE
factor activ în înfăptuirea

prevederilor cincinalului
Am pășit intr-un nou an. 

intr un nou cincinal, punct de 
bilanț și, în același timp, de 
pornire a unor perioade care 
se înscriu în viața poporului 
nostru ca etape strălucite in 
mersul continuu ascendent pe 
calea deschisă de partid spre 
culmile progresului, civilizației 
și bunăstării

De cînd oamenii muncii au 
pornit să înfăptuiască progra
mul stabilit de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Roman, au trecut 5 ani. In is
toria unei națiuni, și chiar în 
viața unui om, 5 ani reprezin
tă foarte puțin. Dar in aceste 
1826 de zile se află înglobată 
o bogată încărcătură de. reali
zări. de succese importante în 
toate domeniile — economic, 
social și cultural, o seamă de 
prefaceri de ordin calitativ, ca
re demonstrează în modul cel 
mai convingător, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința Comitetului Executiv 
al C ■” al PC R. și a guvernului, 
„jus'ețea liniei generale a po
liticii partidului îndreptată 
spre dezvoltarea rapidă a for
țelor de producție, perfecționa
rea vieții economice și sociale, 
creșterea continuă a nivelului 
de trai al întregului popor, în
florirea multilaterală a Româ
nie’ socialiste".

c'asa muncitoare, toți oame
nii muncii din patria noastră — 
români, maghiari, germani în
frățiți sub soarele acelorași i- 
dealuri —- au arătat încă o da
tă că avînd asemenea cîrmaci 
cum numai Partidul Comunist 
poate fi, nimic nu este în stare 
să împiedice ponorul român de 
a ajunge la țintă. In acești cinci 
ani, clasa muncitoare, masele 
de saiariați au denus un gene
ros și rodnic efort constructiv, 
au cîștigat o fot mai bogată si 
mai valoroasă experiență, au 
făcut ‘te* mai eficiente acțiuni
le întreprinse pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate an de 
an în întrecerea socialistă, au 
dovedit o dezvoltare accentua
tă a spiritului novator, a con- 
știm‘oi socialiste și forței de 
dăruire în interesul general 
al societății — trăsături 
a căror elocventă manifestare 
s-a developat în cursul bătăliei 
eroice din acest an pentru re
cuperarea pierderilor provoca
te de catastrofalele inundații a-

țării noastre în

acestui efort u-

bătute asupra 
primăvară.

In consensul 
nanim, îndreptat spre atinge
rea obiectivelor stabilite de 
partid, sindicatele, după cum 
sublinia secretarul general al 
partidului la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. au adus și aduc 
o contribuție de mare preț la 
dezvoltarea cu succes a econo
miei naționale, la progresul ge
neral al societății socialiste. 
Ele au vădit o mai accentuată 
răspundere pentru soluționarea 
principalelor probleme din do
meniul construcției economice 
— ca și din celelalte domenii — 
au folosit tot mai bine, în des
fășurarea activității lor, condi
țiile favorabile create de hotă- 
rîrile și măsurile Congreselor 
al IX-lea și al X-lea ale P.C.R. 
și de Conferința Națională a 
partidului, care au dus la creș
terea rolului sindicatelor în so
cietatea noastră, a contribuției 
lor la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru.

Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid și în 
condițiile reprezentării lor de 
drept în guvern, în colegiile 
ministerelor, în consiliile de ad
ministrație și în comitetele de 
direcție, sindicatele, care reu
nesc în rîndurile lor aproape 
cinci milioane de membri și 
au organizații în toate între
prinderile și instituțiile, și au 
sporit aportul la realizarea cu 
deplin succes a obiectivelor 
stabilite de partid, au inițiat 
numeroase acțiuni pentru înde
plinirea înainte de termen a 
planului cincinal, și-au pus mai 
bine în valoaie potenția’nl or
ganizatoric de influențare și 
atragere a maselor de oameni 
ai muncii la realizarea sarci
nilor privind creșterea produc
ției și productivității mjincii, 
îmbunătățirea calității produ
selor. reducerea consumurilor 
de materii prime și materiale, 
a cheltuielilor de producție 
pentru stimularea, dezvoltarea 
și fructificarea creației tehnice 
de masă, sporirea rentabilității, 
întărirea ordinei și disciplinei 
în producție.

In cei cinci ani care au 
trecut, și mai accentuat de la 
Conferința Națională a parti
dului, nu a existat acțiune, in
diferent la nivelul la care a 
fost întreprinsă, care să nu se 
fi bucurat și de participam

activă a sindicatelor. Conlu- 
crînd cu ministerele și cu alte 
instituții centrale, organele sin
dicale au avut o meritorie 
parte de contribuție — de con
cepție și de acțiune — la pu
nerea în practică a măsurilor 
privind perfecționarea condu
cerii și organizării economiei 
naționale, la experimentarea și 
generalizarea sistemului îm
bunătățit de salarizare, norma
re și premiere, Ia elaborarea 
unor acte normative — printre 
care și unele cu putere de lege. 
Lucrările plenarei
Central al U.G.S.R., 
tembrie 1970, au 
faptul că potrivit
date de Congresul al X-lea al

Consiliului 
din sep- 
evidențiat 
orientării

(Continuare în pag. a 3-a)

Nicolae DRAGOTESCU

Pentru orientarea
profesională a elevilor

ț

Conducerea Institutului de 
mine Petroșani intenționea
ză să colaboreze strîns cu 
secția de învățămînt și cu 
conducerile liceelor din mu
nicipiu în direcția organiză
rii unor vizite ale elevilor la 
institut, a întîlnirilor cu ca
dre didactice din învățămin- 
tul superior 'și chiar • cu

DEMARAJ FRUCTUOS
Ia construcția

drumurilor forestiere

denți buni la învățătură, 
vor mai lansa invitații către 
elevi și cadre didactice din 
licee la unele dintre manifes
tările care au loc la clubul 
cultural studențesc. Aceste 
acțiuni preconizate sînt des
tinate să sprijine și să lăr
gească orientaj-ea profesională 
a elevrlor.

co
diri

Sînt puține domenii econo
mice în lume care să prezinte 
în ultimele trei decenii o 
dezvoltare atît de viguroasă 
ca turismul. Statisticile O.N.U. 
și UNESCO ne informează, 
de altfel, că din 1950, pînă în 
1970 inclusiv, numărul de tu
riști înregistrați pe toate con
tinentele s-a ridicat de la 25 
de milioane, la 170 milioane 
anual. Evident, cifra este nu- 

orientativă, dat fiind

le, un mijloc eficient de va
lorificare a unor zone ex
cepționale și unice din punct 
de vedere turistic. Rezulta
tele imediate ale aplicării 
programelor naționale în a- 
cest domeniu sînt oglindite 
de statisticile turiștilor străi
ni înregistrați în România : 
800 000 
1969 și 
proape 
tia au

în 1968, 1 400 000 în 
1 700 000 în 1970. A-
70 la sută din aceș- 
vizitat România cu

PREZENT
Șl PERSPECTIVE 
ÎN TURISMUL

AUTOMOBILISTIC
ROMÂNESC

faptul că mulți turiști, îndeo
sebi automobiliștii, nu sînt 
înregistrați în diverse țări.

Aceieași statistici ne indică 
in momentul de față o puter
nică ascendență a turismului 
individual automobilistic ca
re, în unele țări, deține pînă 
la 80 la sută din totalul ge
neral al acestei activități. In 
rîndul acestor state,‘care tind 
să capete tradiție în turismul 
automobilistic, a intrat în ul
timii ani și România, ale că
rei poziții naturale de un 
deosebit pitoresc, vestigii is
torice și așezăminte de artă 
și cultură atrag continuu noi 
categorii de vizitatori din în
treaga lume. Programe amă
nunțite și judicios elaborate, 
girate de administrația de 
stat, au ridicat turismul la 
rang de problemă economică 
națională. Importante sume 
cheltuite anual, în baza aces
tor programe, pentru dezvol
tarea bazei materiale desti
nate turismului (hoteluri, mo
teluri, sate turistice, restau
rante, baruri, diverse dotări 
tehnice, teleferice, șosele de 
acces etc.), au transformat 
turismul românesc intr-o in
dustrie, care constituie azi o 
ramură a economiei naționa-

___________________________________________

ace- 
nurnăr 

făcut 
în Aus- 

Bulgaria, Cehoslovacia,

automobilul propriu. In 
lași timp, un mare 
de turiști români au 
călătorii, îndeosebi 
tria,
Franța, R.D. Germană, Iugo
slavia, Italia, Polonia, Tur
cia, Ungaria și U.R.S.S.

Deși intrată recent în con
certul marilor organizatori 
de turism internațional, Ro
mânia și-a dobîndit rapid re
putația de gazdă primitoare, 
trăsătură, de altfel, specifi
că poporului său. Această re
marcă a fost făcută și de 
numeroși participanți Ia Con
gresul internațional „Loisirs 
et Tourisme" și Consfătui
rea federațiilor, asociațiilor și 
cluburilor automobilistice care 
au avut loc în 1970 la Bucu
rești. Mari întreprinderi și 
organizații specializate ca O- 
ficiul Național de 
Automobil Clubul
Biroul de turism pentru ti
neret, întreprinderea de tu
rism automobilistic interna
țional își perfecționează con
tinuu activitatea, încercînd să 
ofere turiștilor nu numai con-

Stroie (Galbena), Ion Chiriță 
(Pîrîul Gri vei) și Constantin 
Lepădatu (Bîrlogu). De ase
menea trebuie subliniat faptul 
că realizările bune înregistra
te au fost puternic sprijinite 
de funcționarea intensă a uti
lajelor grele, respectiv 4 bul
dozere S 1 300 și unul S 1 500, 
la conducerea cărora s-au evi
dențiat buldozeriștii Gheon.’he 
I ' •" s Mihai Gelu, ca și 
excavatoristul Ion -Ștef de pe 
excavatorul utilizat la lucrări
le de construcție a depozitu
lui nou de tranzit Iscroni al 
U.E.L. Petroșani.

Turism, 
Român,

Gh. BRATESCU

EXCURSIEUN DAR:O
nu-

în imagini și fapte

din 
ex-

lata, Govora, Buziaș și altele 
își așteaptă, deci, primii oas
peți.

fost 
și 

loc

județele. puti'iei

ROHIÂNIA SOCIALISTĂ

(Continuare în pag. a 3-a)
__________ J

stu-

Gînduri și preocupări

Combinatul siderurgic Galați (vedere

PASCUC.

(Continuare în pag. a 3-a)

Stațiunile Balvanvosi și 
Vî! ele din județul Co ;i«na, 
care funcționau pînă acum

ct 
ridicat un nou hotel, 
acum în stadiu de fini
și se construiesc încă 
vile cu cîte 200 de lo-

Entuziasmul cu care 
meroși uteciști de Ia mina 
Aninoasa s-au preocupat de 
îndeplinirea angajamentului 
de a colecta cît mai mult 
fier vechi este cu prisosință

răsplătit. La sfîrșitul acestei 
săptămîni o nouă excursie va 
fi organizată pentru acești 
tineri, de către comitetul 
U.T.C. al minei, pentru cu
noașterea frumuseților din 
împrejurimile municipiului.

La O.N.T. — bilete de odihnă 
și tratament

Sub egida Institutului de geografie, în Editura Aca
demiei au apărut recent primele numere din colecția „Ju
dețele patriei'* Concepute sub forma unor monografii, lu
crările furnizează, prin intermediul unui amplu material 
documentar, la care se asociază numeroase hărți și foto
grafii, date, imagini și aprecieri asupra reliefului, climei, 
vegetației, faunei, resurselor subsolului, activității economice 
și sociale. Un spațiu larg este acordat principalelor reali
zări obținute în anii construcției socialismului, în cuprinsul 
fiecărui județ.

De la filiala din Petroșani 
a O.N.T. aflăm că s-au pri
mit biletele de odihnă și tra
tament pentru trimestrul I 
1971. După cum se știe, în 
acest trimestru se acordă im
portante reduceri de sezon 
asupra costului biletelor, pre
cum și asupra transportului 
pe C.F.R. Renumitele stațiuni 
de odihnă și tratament Her- 
culane, Felix, Sovata, Bazna, 
Amara, Călimănești, Căciu-

Au mai ramus duar puține 
e pînă la debutul sesiunii 

studențești și, la Institutul de 
mine din Petroșani, preocupă
rile în vederea întîmpinării a- 
cestui eveniment au intrat în 
faza finală. In discuțiile pur
tate pe această temă, toți in
terlocutorii au ținut să preci
zeze mai întîi că, de fapt, pre
gătirea examenelor începe încă 
din prima zi de curs. „In acest 
prim semestru pe care îl în
cheiem in scurt timp — ne-a 
spus prof. dr. Ilie Constanti- 
nescu, prorectorul I1M.P. — 
s-a pus un deosebit accent pe 
activizarea predării și însuși
rii materiei, prin formarea în 
rîndul studenților a deprinde
rilor de muncă independentă, 
activă, creatoare. S-a avut ast
fel în vedere deprinderea stu
denților de a interpreta biblio
grafia, de a putea să clasifice 
în mod rațional volumul de 
informații primite. In zilele 
care ne-au mai rămas pînă la 
sesiune se realizează, de că
tre fiecare cadru didactic, lec
ții de sinteză, consultații și 
chiar meditații, după un pro
gram stabilit de comun acord 
cu studenții. S-au luat și anu
mite măsuri pe linia adminis-
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EXPOZIȚIE»

In sala bibliotecii Casei 
cultură din Petroșani 
deschis zilele trecute expo
ziția de artă decorativă : Teo- 
fila Teodorovici. Expoziția va 
rămîne deschisă pînă la data 
de 5 februarie.

ț 
ț

î

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

trativă, și în această ordine 
de idei amintesc că s-a mărit 
orarul de funcționare a biblio
tecii, a sporit substanțial nu
mărul de calorii al meselor 
de la cantină etc.".

— Ce ne puteți spune des
pre pregătirile flin cadrul fa
cultății de mine ? — am între 
bat pc prof. dr. ing. Nicolae 
Lețu, decanul acestei facultăți.

— La cele spuse de tovară
șul prorector, aș adăuga faptul 
că la facultatea noastră am ur
mărit realizarea și stimularea 
unui dialog activ între cadre 
didactice și studenți la lucrări 
de laborator, proiecte și semi- 
narii. De asemenea, am căutat 
să generalizăm expunerile prin 
metode moderne audio-vizuale, 
pentru a facilita procesul de 
transmitere și asimilare a cu
noștințelor predate. Spre deo
sebire de alți ani, pînă în pre
zent putem constata că studen
ții au fost mult mai receptivi 
față de tot ce s-a predat, do
vedind o mai mare posibilita
te de însușire a cunoștințelor

Constructorii de drumuri fo
restiere din cadrul Șantierului 
I.C.F. Cimpa au debutat in 
activitate, in noul, an, de o ma
nieră prestigioasă : planul fi
zic al șantierului pe prima de
cadă a lunii ianuarie 1971 a 
fost depășit cu 20 la sută, 
ceea ce situează colectivul șan
tierului în fruntea tuturor 
lectivelor de constructori 
Vedea Jiului.

. ■> ȘtasiuLfructuos luat încă 
primele zile de muncă se
plică, în primul rînd, prin fap
tul că obiectivele prevăzute 
în planul de măsuri au 
atacate în totalitatea lor 
chiar în plus. Astfel, în 
de 8 drumuri noi auto foresti
ere planificate, au fost atacate 
10 astfel de obiective în deca
da I-a. Intre acestea prezintă 
o deosebită importanță econo
mică — deschizînd noi bazine 
și bazinele de exploatare a 
lemnului — drumurile foresti
ere Roșia, Galbena, Bîrlogu, 
Pîrîul Grivei și altele din ma
sivii păduroși ai Văii Jiului, 
precum și drumul auto Pietre
le din bazinul Hațeg. Drumuri
le noi atacate de constructorii 
șantierului I.C.F. înglobează 
un traseu de circa 10 km și

■ vor fi date în folosință în tri
mestrul II al acestui an.

Desfășurarea în ritm susținut 
a lucrului la noile obiective 
poartă amprenta hărniciei și 
sîrguinței întregului colectiv al 
șantierului. Din rîndurile co
lectivului se detașează totuși 
cu merite aparte, brigăzile de 
constructori conduse de Filip

din materialul bibliografic și 
de reținere a ideilor semnifica
tive".

La facultatea .de electrome
canică anul acesta s-a desfășu
rat o muncă intensă de ela
borare a cursurilor și a îndi u- 
mătoarelor pentru lucrările de 
laborator.. S-au introdus noi 
lucrări de laborator și au fost 
puse la punct laboratoarele de 
electrificări și automatizări în 
care studenții au putut deprin
de mai bine părțile aplicative 
si teoretice ale cunoștințelor de 
specialitate. In cadrul ședințe
lor de consiliu pe facultate s-a 
analizat stadiul întocmirii lu
crărilor de proiect, a lucrărilor . 
de laborator și nivelul de pre
gătire a studenților prin son
daje sau lucrări de control. Q 
preocupare de bază a cadrelor 
didactice de la această facul
tate a constituit-o acțiunea de 
modernizare a învățămîntului.

<> In comuna Greci din 
județul Tulcea a intrat în 
producție o nouă unitate e- 
conomică : atelierul de cio
plit piatră al întreprinderii 
de industrie locală Macin. 
Atelierul prelucrea ă anual 
30 000 tone de piatră pentru 
pavele și borduri, destinate 
în cea mai mare parte ex
portului.

In scopul creșterii aportului reprezentanților studenți
lor în abordarea și soluționarea problemelor din cadrul 
procesului instructiv-educativ, recent a fost mărit numărul 
acestor reprezentanți de la doi . la cinci, atît în consiliul 
profesoral al fiecărei facultăți cit și în cel pe institut. De 
asemenea, a rezultat necesitatea ca din consiliile profeso
rale respective să facă parte și cîte un asistent și un șef 
de lucrări, care vor fi desemnați în zilele care urmează. 
Faptul ca atare va contribui la. adîncirea cunoașterii, de 
către cadrul didactic tînăr, a aspectului complex al acti
vității cu studenții.

numai vara, au început să 
primească oaspeți și în ano
timpul rece. Pentru perma
nentizarea tratamentului în 
tot timpul anului au fost e- 
xecutate amenajări corespun
zătoare. Totodată, în renu
mita stațiune pentru tratare 
bolilor cardiace, Covasna, 
fost 
aflat 
sare 
două
curi fiecare.

<> întreprinderea ..Apollo1’ 
din Galați, profilată pe fa
bricarea de săpunuri, a înce 
put să producă săpun praf 
pentru industria metalurgic 
In curînd, va introduce’ 
fabricație și săpunul 
colorat, de calitate 
<>’»ră, pentru care se i 
ză o întreagă linie t 
gică. Tot anul acesta 
tra în funcțiune o 
nouă de detereenți, 
pacitate de 6 000 tone

,x 
în 

de rufe 
suseri- 

montea- 
tehnolo- 
i va Di

secție 
cu ca
pe an.

Combinatul de porțelan „Iris" — Cluj (vedere interioară)
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BBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBB Navomodelișfii nu
— De fapt — ne spunea 

maestrul sportului Leontin 
Ciortan — la noi nu există 
o anume perioadă de vacanță. 
Iarna lucrăm în atelier — re
parăm modelele deteriorate de 
„furtunile" concursurilor, con
struim modele noi, le mai per
fecționăm pe cele vechi — iar 
vara ieșim pe lac la antrena
ment. intrăm în febra campio
natelor naționale.

Intr-adievăr, navomodelismul 
este un sport cu totul deose
bit față de multe altele. 22 
de fotbaliști joacă cu aceeași 
minge, 22 de navomodeliștj se 
întrec cu modele de construc
ție proprie, unul mai perfec
ționat ca altul, modul de con
strucție al fiecăruia determi- 
nînd în principal rezultatele 
combatanților.

I-am urmărit sîmbătă seara, 
pe cîțiva din membrii secției 
de navomodelism a C. S. Jiul 
Petroșani, în atelierul lor pu- 
nînd la punct unele treburi în 
vederea viitorului sezon com- 
pctîțional. Se aflau acolo in
structorul și animatorul sec
ției, Leontin Ciortan, nr. 1 al

navomodelismului românesc pe 
1970 — Frederich Csaszar, Ște
fan Pop și un maestru în... re
tragere (totuși nu credem că 
va fi așa) — Tiberiu Kiss.

— Acum aveți și un ate/ 
lier aproximativ corespunzător, 
aveți și un lac foarte bun, ce 
vă mai trebuie ? — am des
chis noi discuția.

— De-ați ști cite ne mai tre
buie ! a venit prompt răspun
sul lui Leontin Ciortan. Nu 
spun, am primit mult ajutor 
în ultimul timp, de Ia mai 
mulți factori, dar mai sînt încă 
atîtea de pus la punct. Pri
vind baza materială, evident, 
pentru că băieții lucrează foar
te mult, și ce trebuie și ceea 
ce n-ar trebui să facă ei. Incet- 
încet, însă, ne punem mai bine 
pe picioare, deși nu vom pu
tea concura — mă refer la con
dițiile materiale — cu puter
nicele cluburi Aeronautica Bu
curești și Șantierul naval Ga
lați. In întrecerile pe lac înC 
nu ne prea dăm bătuți.

Privim în stînga, în dreapta. 
Bancuri de lucru, scule de toa
te felurile, materiale, o plan
șă mare, uleiuri, vopsele și—

Tom Jones dintre niște lămpi 
și bobine înșirate pe un du
lap. Și — nu mai încape în
doială — modele întregi, sche
lete de modele, modele bune 
și avariate, care abia așteap
tă mîna meșterilor pentru a 
deveni apte de ieșit la apă. 
De aici, din acest atelier, din
tre aceste miniambarcațiuni.s-au 
desprins în ultimii 15 ani cîțiva 
dintre navomodeliștii de frunte 
ai țării. Numele lor este Leon
tin Ciortan, Frederich Csaszar, 
Tiberiu Kiss — maeștri ai spor
tului, Ștefan Pop, Ludovic 
Strosz...

— _jși nu-i exclus ca mîine 
să se poată vorbi Ia superla
tiv și despre Vasile Șereș, Io
sif Ham, Aurel Nenișco, Vasile 
Mocanu, Elena Gaspar care au 
îndrăgit nu de mult acest sport 
— a completat Leontin Cior
tan. Depinde numai și numai 
de ei. de modul cum se vor 
pregăti, cum iși vor iubi apa 
ratele. Din partea mea, a con
ducerii secției de navomode
lism vor avea tot sprijinul.

Și, parcă pentru a întări cu
vintele Iui Leontin Ciortan, în 
atelier a sosit șeful secției de

hibernează
navomodelism a C. S. Jiul. 
Alexandru Pali. S-a interesat 
de unele lucruri, și-au pro
pus împreună alte lucruri. In
ginerul Pall era puțin supărat. 
Din cauza patinoarului.

— Toți vor patinoar dar ni
meni nt» ajută cu nimic — și-a 
exprimat nemulțumirea. Uitați- 
vă, era așa de greu să se pună 
cele două becuri lipsă, să lu
mineze gheața copiilor ? Știm 
să vorbim numai...

— Da. Așa-i. Acum e ger! 
Lacul navomodeliștilor a de
venit patinoar. Cînd veți intra 
la... apă, maestre Ciortan ?

— Imediat ce- se va încălzr 
nițin timpul. îneît să dăm dru

mul la apă. Ne așteaptă un an 
■ompetiționa] încărcat.

— Vreți să exemplificați ?
— La înr- putul Iui iunie, Pe- 

roșaniul va găzdui din nou 
campionatul național de hfdro- 
glisoare. In continuare, am vrea 
să organizăm pe lacul nostru 
„Cupa Văii Jiului" la teleghi
date, la care să participe na- 
vomodeliști din întreaga țară. 
In august se organizează la 
Sibiu etapa finală a campio
natului național de teleghidate.

propulsate și machete, iar în 
septembrie vom fi pre: enți la 
Mangalia la campionatul națio
nal de veliere. Pe plan inter
național este ‘posibil să avem 
o întîlnire cu navomodeliștii 
din R. P. Ungară și •așteptăm, 
maj ales, campionatele euro
pene de la Ostenda (Belgia) 
pentru care sperăm să fie se
lecționat și cineva de la noi.

Așadar, navomodeliștii de la 
Jiul Petroșani — sportivii cu 
cele mai bune rezultate din 
Valea Jiului la nivel republi
can, in ultimii ani de zile, care 
trebuie mai mult ajutați din 
toate direcțiile — moral și ma
terial — nu hibernează. Ei iși 
pregătesc cu grijă, încet și si
gur, rezultatele viitoai-e.

Și tot dintre ei s-a ridicat 
unul care a fost desemnat nr. 
1 al navomodelismului româ
nesc pe anul 1970, atribu’ndu-i- 
se Cupa federației de specia
litate. Lui toate felicitările și 
rîndurile alăturate 1

Dumitru GHEONEA

Talent 
si pasiune: 
SIMION 
CETERAȘ

î Frederich Csaszar, ■ 
i nr. 1 al :
B B

■ navomodelismului ■

Handbal
In sala Olimpia din Ti

mișoara s-a disputat primul 
meei dintre echipa locală U- 
niversitatea și forma! ia da
neză H. G. Copenhaga, con- 
tînd pentru „sferturile" de fi
nală ale „Cupei campionilor 
europeni" Ia handbal femi
nin. Handbalistele românce 
au obținut victoria cu sco
rul de 14—10 (9—5).

Returul acestei intiiniri se 
va desfășura la 3 februarie 
la Copenhaga.

: românesc pe anul :
Ș 1970' ș

In acea zi de sfîrșit de de
cembrie, „crema" sportului 
românesc a fost chemată în 
sala Floreasca din Capitală 
pentru răsplata muncii de un 
an. Au trecut prin fața co
misiei cei mai buni dintre 
cei buni Ia toate disciplinele 
sportive, cărora li s-au acor
dat cupele federațiilor de spe
cialitate și diplomele de spor
tivi nr. 1 ai țării pe 1970.

La navomodelism, alesul 
nr. 1 a fost un petroșănean, 
maestru incontestabil, cam
pionul campionilor pe anul 
1970, care, la campionatul na
tional de teleghidate de Ia 
Mamaia, s-a întrecut pe sine, 
ocupînd locul I Ia patru pro
be de concurs. Este pentru 
prima dată cînd un sportiv 
din Valea Jiului, și din jude
țul Hunedoara, este onorat 
de o asemenea manieră. Este, 
fără îndoială, o mîndrie pen
tru sportul din municipiul 
nostru, este o recunoaștere 
a valorii sale în continuă 
•zoAyuftare.

Ilar să revenim la eroul 
nostru. L-am revăzut sim- 
bătă seara Ia atelierul lor 
de Ia lac. „Fritzi" este un 
tînăr blond și liniștit, ca o 
apă bună pentru concurs. 
Meșterea Ia instalația electri
că de la subsol, urca grăbit 
in atelier, iși mai lua unele 
scule, iar cobora, era — așa 
cum mi l-a recomandat Leon- 
tin Ciortan — un veșnic ne- 
astimpărat, în înțelesul bun 
al cuvintului. A fost dintot- 
deauna un neastîmpărat după 
tehnică. La 14 ani s-a apu
cat de aeromodelism, iar du
pă doi ani, în 1956, a trecut 
la navomodelism sub îndru
marea Iui Leontin Ciortan. 
A muncit mult și cu folos. 
Rezultatele mari s-au cam 
lăsat însă așteptate. Dar, după 
ce a venit primul, următoarele 
au căzut unul după altul. 
In 1965 a ciștigat primul titlu 
de campion național. Peste 
numai un an a devenit maes
tru al sportului, iar la „re
publicanele" din 1967 a „ve
nit" abia pe locul II. S-a 
supărat tare (pe cine oare ? !) 
și în 1968 s-a autoconcediat 
din navomodelism. Flacăra 
pasiunii însă îl ardea zi și 
noapte. In 1969 a revenit la 
atelier, la sportul atit de în
drăgit și a început să-și pre 
văteas'ă cu grijă și aprigă 
lorință de revanșă succesele.

Abia a așteptat „naționalele" 
din vara lui ’69, de unde a 
venit cu două locuri I, un loc 
II și două locuri III. Revan
șa fusese dublă, iar peste 
numai un an avea s-o duble
ze încă o dată. Acolo, pe a- 
pele liniștite de la Mamaia, 
Frederich Csaszar a dat cel 
mai viguros asalt din întrea
ga lui activitate sportivă, de
venind campion al țării la 4 
probe de concurs. Teleghida
tele lui, de construcție pro
prie, au uimit asistența, a- 
ducînd dirijorului lor bineme
ritate succese. Și n-a fost o 
întîmplare. A fost rodul atî- 
tor zile și seri tîrzii lucrate 
în atelier, a fost rodul atîtor 
antrenamente pe Iac, a fost 
rodul priceperii, perseveren
tei, curajului, dorinței de 
victorie.

„Fritzi", băiatul acesta înalt, 
blond, nu-i prea vorbăreț. 
Este ca o a"pă liniștită, bună 
de concurs. Așa-i și la ate
lier, și pe Iac la antrena
mente, și în timpul con
cursurilor, așa-i și la prepa- 
rația Coroești unde lucrează 
ca electrician. Modest, bun 
meseriaș, sîrguincios. Așa ni 
l-a caracterizat și instructo
rul său, Leontin Ciortan, că
ruia ii datorează — după sin
cera mărturisire — mult din 
succesele sale.

— Spune, „Fritzi", cum te 
simți în postura de cel mai 
bun navomodelist al țării ?

— Tot ăla sînt. Știu că 
am muncit mult și că tre
buie să muncesc și mai mult. 
Orice apreciere obligă. Și 
vara — cu campionatele ei 
naționale și internaționale
— nu-i departe. Iar condi
țiile noastre de lucru în a- 
telier și baza materială sînt 
inferioare celor ale altor e- 
chipe. Să sperăm totuși...

Așa-i. Frederich Csaszar 
este și acum — cînd este 
maestru al sportului și ale
sul nr. 1 al navomodelismu
lui românesc pe anul 1950
— același băiat simpatic, 
modest și sîrguincios, ca și 
în urmă cu 17 ani cînd fă
cea primii pași in sportul 
aeromodelelor. Numai că a- 
cum știe mai mult, vrea mai 
mult, muncește mai mult, 
încolo, este același băiat 
harnic, cuminte, tăcut, ca o 
apă liniștită bună de concurs.

G. DINU

BBBBBBBBBBBBB■BBBBBBBBBBBBBBBBBB■

B

Va fi prezentă Știința Petroșani 
la barajul pentru divizia B ?

întrebarea de mai sus și-o 
pun cu insistență toți simpa- 
tizanții acestei formații. Și pe 
bună dreptate. In finalul tu
rului actualului campionat al 
diviziei C, Știința Petroșani a 
venit pe locul secund în cla
samentul seriei a V-a, la numai 
două puncte de lider. Normal 
ar fi ca locul fruntaș, obținut 
de studenți de-a lur.gul pri
melor 15 etape ale campiona
tului, să-i mulțumească. Oricum', 
jSă urci din coada clasamen
tului pînă aproape de virful 
piramidei nu este lucru ușor. 
Și, pe drept cuvînt, pe de o 
parte îi mulțumește. Pe de alta 
nu-î mulțumește pe deplin, 
pentru că aceiași jucători au 
fost cu puțin timp în urmă la 
un pas de promovarea în di
vizia B.

De aceea, acum, echipa se 
pregătește cu toată seriozita
tea. La ședința de analiză s-au 
reliefat carențele manifestate 
în tur, comportarea fiecărui 
jucător, s-au enunțat măsuri

concrete pentru îmbunătățirea 
activității în retur.

In ziua de 6 ianuarie, la a- 
pelul profesorului Gheorghe 
Irimie au răspuns prezent toți 
componcnții lotului : Marincan, 
Berindei — portari, Botoș, Ște- 
fănescu, Zăvălaș, Tudor, Izver- 
nari, Varhonic — fundași, Știr, 
Tismănaru, Bitea — mijlocași, 
Alexandroni, Faur, Irimia, Ro
tea, Bălăneanu, Matei, Marcu, 
Ștefan, Făgaș, Cigmăian — îna
intași. Acestora li s-au adău
gat și Grizea și Pănescu, foști 
la Minerul Lupeni.

Referitor la această perioadă 
precompetițională și la obiec
tivul final al echipei, antreno
rul Gheorghe Irimie ne-a de
clarat : „Dacă în tur echipa mea 
s-a clasat pe un loc fruntaș, 
aceasta se datorește bunei pre
gătiri la antrenamente, dărui
rii totale în cursul partidelor 
oficiale. Vreau ca primul joc 
din retur să-mi găsească elevii 
în formă maximă de pregăti
re, pentru a putea da pe te

ren un randament cît mai ri
dicat. Deocamdată desfășuram 
cite trei antrenamente pe săp
tămână — unul în aer liber 
și două la sală — pînă la data 
de 15 februarie cînd începe se
siunea de examene universita
re. Atunci vom reduce inten
sitatea pregătirii, urmînd s-o 
accentuăm după examene la 
4—6 pe săptămînă. In progra
mul de pregătire avem pre
văzute și multe jocuri de ve
rificare cu echipe din Valea 
Jiului : Parîngul Lonea, Jiul 
Petroșani, Minerul Lupeni, Pre
paratorul Petrîla, precum și cu 
unele echipe din județ și din 
afara sa : Mureșul Deva, Mine
rul Teliuc, C.F.R. Simeria, Me
talul Oțelul roșu, C.I.L. Tg. 
Jiu etc. Vrem ca sfîrșitul cam
pionatului să ne găsească pe 
un loc cit mai bun în clasa
ment".

Vasile ZARCULEA

Mill

Etapa județeană a copiilor— 
în Valea Jiului

Tînărul din fotografie s-a 
născut în Lupeni în urmă cu 
20 de ani. Ca atîția alți co
pii, și el a îndrăgit jocul 
de fotbal. A debutat Ia piti
cii Minerului Lupeni și apoi 
la juniorii aceleiași echipe, 
pregătiți de Cornel Cărare. 
Calitățile sale de fin dribleur, 
de plasament, viteză și forță 
de șut l-au impus repede 
printre tinerii fotbaliști din 
Lupeni. In anul 1969, același 
antrenor Cornel Cărare — 
care i-a șlefuit calitățile — ;
l-a promovat în formația de ; 
divizia C; Minerul Lupeni, 
pe care o conduce. I-a încre
dințat postul de extremă 
stingă. în care tînărul Si- 
mion. Ceteraș — că el este 
jucătorul de care vorbim — 
a cieuutat cu succes cîștd- 
gînd”^și locul în echipă. Deși a 
fost în repetate rînduri acci
dentat, neputînd fi util echipei, 
Simion Ceteraș n-a renunțat 
la prima și marea lui pasiu
ne. A privit multe jocuri de 
pe tușe, la gîndul că va re
veni pe gazon, alături de 
colegii săi, cu care a cunos- : 
cut satisfacții și eșecuri.

.n.renorul C irnel Cărare 
are numai cuvinte de apre- 1 
ciere la adresa lui Ceteraș, 
i.~ ,,une mă:. speranțe în 
el pentru returul campiona
tului diviziei C. EI știe acest 
lucru și se pregătește cu toa
tă seriozitatea. Talentul său 
este dublat de perseverența 
în pregătire, de dorința de 
afirmare. Dar Simion Cete
raș nu este numai un tînăr 
fotbalist talentat, component 
de bază al divizionarei C, 
Minerul Lupeni, ci și un sîr
guincios elev în clasa a XI-a 
a liceului seral din localita
te

„Cea mai mare satisfacție 
a mea ar fi dacă echipa 
noastră ar promova în divi
zia B. Cu toții vrem acest 
lucru și ne vom strădui să 
nu ne dezamăgim suporterii, 
care-și pun atîtea speranțe 
în noi. Sigur că nu-i ușor, 
același lucru dorindu-1 ael 
puțin oatru echipe din seria 
noastră. Dar cine știe... Tre
buie să sperăm..."

Acesta este tînărul fotba- ■ 
list Simion Ceteraș, extrema 
stingă a echipei Minerul Lu- l 
peni, talentat, modest și sîr
guincios.

Iosif Gîf-DEAC

Echipajul hoherilor români a
INNSBRUCK 17 (Agerpres). 

— Echipajul de bob al Româ
niei. format din Ion Panțuru, 
Ion Zangor, Dumitru Pascu și 
Dumitru Foeșeneanu, a lăsat o 
mare impresie maj ales dato
rită excepționalei performanțe 
din manșa a 4-a, care le-a per
mis să cîștige sîmbătă în mod 
spectaculos titlul de campion 
european. Hoherii români, da
torită curajului lor exemplar, 
au impresionat pur și sim

plu pe spectatorii prezenți pe 
marginea pîrtiei de la Igls. Du
pă festivitatea de premiere, în 
aplauzele spectatorilor. Ion 
Panțuru, conducătorul echipa
jului victorios, a declarat ur
mătoarele reprezentanților pre
sei sportive internaționale : „Nu 
am fost siguri, după primele 
două manșe, că vom învinge. 
Noi aveam în față pe cel mai 
redutabil adversar — echipajul 
R. F. a Germaniei, pilotat de

Duminică s-a desfășurat etapa 
Județeană a campionatului re
publican al copiilor. Probele 
alpine au fost organizate în 
masivul Paring și s-au bucurat 
de prezența a 35 de concurenți 
de la Școala sportivă Petro
șani și doar unul de la Ener
gia Paroșeni. La Lupeni, pe 
pîrtia așa-zisă „Capul câinelui", 
s-au disputat probele nordice 
(fondul) la care au participat 
20 de schiori de la Școala spor
tivă Petroșani și Energia Pa
roșeni. Timpul bun și zăpada 
excelentă au favori at desfă

șurarea probelor și înregistra, 
rea unor rezultate foarte bune.

Dar iată rezultatele obținute : 
Categoria născuți 1961—1962, 
slalom special 18 porți : FETE s 
1) Eriche Peter; 2) Rozalia 
Ecsely; 3) Voichița Ionică. BĂ
IEȚI : 1) Iosif Krachtus; 2)
Râul Roman; 3) Dan Barabaș. 
Categoria născuți 1959—1960 : 
FETE: 1) Nelid'a Velciov; 2)
Oddilc Krachtus; BATEȚI : 1) 
Roland Balint; 2) Francisc Ne
meș; 3) Zoltan Nagy. Categoria 
născuți 1957—1958: FETE: 1) 
Viorica Hupca; 2) Vergilia Co-

man. BĂIEȚI : 1) Eusebio Pel 
ter; 2) Mihai Mânu; 3) Nicolae 
Darie. Categoria născuți 1959— 
1961: fond 1000 m. FETE: 1) 
Culina Sandu; 2) Doina Mure- 
șan; 3) Helga Binder; BĂIEȚI : 
(2 000 m): 1) lusti Buga; 2>
Mihai Pole; 3) Ion Micolaiescu. 
Categoria născuți 1956—1958 
(l 500 m) : FETE : 1) Vior ea
Demeter; 2) Iuliana LaLculic; 
3) Viorica Rely. BĂIEȚI (3 000 
nt) : 1) Alexandru Maier: 2)
Ion Spătaru; 3. Iosif Domola s.

Dumitru BtRLIDA
■ antrenor

L A P A T I
Lumina zilei se revarsă ge

neroasă. Copii mai mari și mai 
mici aleargă spre lacul navo- 
modeliștilor din Petroșani. Nu 
mai e lac, a devenit patinoar. 
Vestea s-a transmis cu iuțeală 
din gură-n gură și la ora 18. 
oglinda gheții este plină de pa
tine. E prima zi din această 
iarnă — sîmbătă 16 ianuarie 
— cind copiii din Petroșani au 
unde se da pe gheață.

Ne pierdem printre ei și a- 
jungem la patinoar. Bucurie 
mare, zarvă de nedescris. Su
prafața de gheață nu-i prea 
lină, dar e bună. Patinele seîn- 
teiază în lumina oarbă a sin
gurului bec care arde. Celelalte 
două au rămas în „ignoranță", 
grație unor promisiuni uitate. 
Le-ar fi putut înlocui oricine 
(chiar și S.D.E.E. !). Micii pa
tinatori aleargă în viteză pe 
luciul gheții, se lovesc unii de 
alții, cad, se mai și accidentea
ză ușor. Dacă cineva mai lu
minat ar fi făcut lumină !...

O fetiță de-o șchioapă ii în

N O A R
treabă pe Csaszar-baci — u- 
nul dintre oamenii de ordine 
de la patinoar — Me ce . nu 
pune muzică, așa ca la tele
vizor, să patineze după muzi
că. Adevărat grăise micuța. 
Cineva ar fi trebuit să se gîn- 
dească — și nu-i încă prea 
tîeziu — să aducă la patinoar 
o stație de amplificare, discuri, 
care să alimenteze atmosfera 
de bună dispoziție, să Ie ofere 
copiilor motive în plus de a 
se întrece pe oglinda lqcie dc 
gheață.

Pe mal au fost aduse cîteva 
bănci. Copiii iși lasă din haine 
pe respectivele bănci pentru a 
nu se încălzi, pentru a; fi mai 
ușori, apoi le caută cu înfri
gurare. Poate nu s-ar face nici 
o greșeală dacă s-ar improviza 
un vestiar, unde să se lase în 
păstrare îmbrăcăminte, încălță
minte, care să poată fi ridi
cată, la plecare, dintr-un loc 
sigur.

Copiii se joacă, obosesc, li 
se face sete. O tonetă T.A.P.L.

ar fi absolut necesară, unde 
să se vîndă ceai cald, cioco
lată, bomboane, biscuiți, alte 
dulciuri.

S-a făcut patinoar. S-a în
deplinit o dorință a miilor de 
copii din Petroșani. Dar pen
tru ca totul să fie bine, să fie 
complet, mai sînt necesare cî
teva accesorii, pe care am în
cercat să le punctăm mai sus. 
C. S. Jiul Petroșani și-a adus 
prima parte de contribuție. Dar 
in Petroșani sînt zeci de în
treprinderi și instituții care pot 
colabora la realizarea unei a- 
devărate baze sportiveț de iar
nă, unde copiii salariaților lor 
să-și petreacă util și plăcut o 
parte din timpul lor de joacă.

Si poate n-ar fi rău dacă
vreo asociație sportivă ar cum
păra un număr de patine și
le-ar închiria .amatorilor chiar
la patinoar.

Dar cite nu se pot face a 
tunci cînd se vrea...

D. G.

După marea victorie 
de la Innsbruck

lăsat o puternică impresie
celebrul Zimmerer. Noi, toți 
membrii echipajului, ne am 
străduit în ultimele două man
șe să întoarcem rezultatul in 
favoarea noastră. Și am reușit. 
Pîrtia s-a prezentat în stare 
excelentă".

întrebat de ziariști despre 
succesul echipajului României, 
pilotul vest-german Hort Fioth, 
unul dintre cei mai apreciați 
conducători de bob din lume, 
a declarat: „Nu trebuie să sur
prindă pe nimeni victoria ro

mânilor. Ei au mai cucerit cam
pionatul european și nu sînt 
Ia prima ispravă de genul a- 
cesta. Nu sînt invidios că am 
ratat victoria. Panțuru, acest 
neînfricat pilot, este un maes
tru in arta de a conduce bo
bul. El a știut la timpul po
trivit să riște totul și să smul
gă sutimile de secundă nece
sare victoriei. Ii felicit pe bo 
berii români pentru acest me 
ritat succes".

Curs de arbitri 
pentru handbal
Cu toate că în evidența 

colegiului municipal de ar
bitri .pentru handbal figu
rează peste 20 de nume din
tre care 7 fac parte din lo
tul republican și tot cam 
an,ia din Iotul județean, se 
simte cu stringență necesita
tea sporirii numărului lor 
pentru campionatul municipal 
și cel județean. De aceea, 
C.M.E.F.S. Petroșani a luat 
inițiativa înființării unui curs 
de arbitri pentru handbal în 
localitate. Cei care doresc să 
devină arbitri de handbal se 
pot înscrie la sediul C.M.E.F.S. 
Petroșani, pină la data de 
25 ianuarie a. c.

SECOLULUI4
La 31 decembrie 1970, Joe 

Frazier, campionul oficial al 
lumii, și Cassius Clay, fostul 
ca.a,, on. deposedat de titlu, 
au semnat contractul „luptei 
secolului"... un meci care se 
va disputa la 8 martie i.c., 
la Madison Square Garden 
avînd milioane de dolari 
joe.

„Nu se va afla decît 
singur campion al lumii 
categorie grea, universal 
cunoscut în seara de luni, 8 
martie și acesta voi fi eu și 
nimeni altul", a declarat 
Cassius Clay două ore de la 
semnarea contractului meciu
lui — care-1 opune lui Joe 
Frazier — în cursul unei 
conferințe de presă care s-n 
ținut intr-un mare restaurant, 
new-yorkez, în prezența a 
aproape 400 de persoane.

Jiu sînt chiar în măsură 
să afirm că voi învinge prin 
knock-out in runda a noua"

mali-

bate 
trece

în

un 
de 
re-

— a continuat campionul de
posedat de titlu, care a adău
gat, totuși, eu un surfs 
țtos :

„Dacă el mă va 
(Frazier — n.n.) ii voi
chiar eu centura de campion 
al lumii in jurul taliei in 
fața a 20000 de spectatori 
din Madison Square Garden".

'Cit despre Joe Frazier, so
sit la un sfert de oră după 
fostul campion al lumii, el 
s-a mărginit să declare . 
„Lupta noastră nu va dura 
șapte runde. Clay nu va pu
tea suporta ritmul 
nu ii voi lăsa nici 
și am intenția de 
nogi chiar de la
gong. El nu a întîlnit nicio
dată un om la fel de pu- 
ternic ca mine".

meu. Eu 
un răgaz 
a-1 coto- 

primut

Traducere din „I Humanite' 
I. TABREA

Cassius Clay
interviuri și se

odihnește...
(din ,,1’Humanite")

<lă
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Toți membrii birourilor 
nou alese sînt activi ?

Adunările pentru dări de 
seamă și alegeri ce s-au desfă
șurat în urmă cu două luni în 
organizațiile de bază ale minei 
Dîlja au elaborat sarcini mul
tiple pentru perfecționarea vie
ții de partid, pentru afirmarea 
cu competență sporită a rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid în educarea și mobiliza
rea colectivului exploatării, în 
vederea obținerii unor rezultate 
superioare în activitatea minei. 
Sarcinile sînt sporite, multiple, 
realizarea lor solicitînd activi
zarea tuturor membrilor orga
nizațiilor de bază și în primul 
rînd. a celor aleși în noile bi
rouri. Iată o cerință primordi
ală a perfecționării muncii po
litice, o premisă hotărîtoare 
pentru finalizarea hotărîrilor e- 
Jaborate de comuniști cu pri
lejul adunărilor de dări de 
seamă. In ce măsură se perse
verează pentru îndeplinirea 
ceslei cerințe ?

In perioada imediat următoa
re adunărilor de dări de seamă 
și alegeri, ne informează tov. 
Radu Lupașcu, secretarul comi-

Atelier 
de fasonat 

lemn de mină
Recent, a intrat în funcțiu

ne la sectorul III transport al 
E. M. Paroșeni atelierul de 
Jasonat lemn pentru lucrările 
de susținere din subteran. Aici 
se execută, după cerințele a- 
batajelor, jumătăți, popiei și 
bandaje, se debitează lemnul 
pentru armături după cerințele 
monografiilor de armare.

Tot pentru îmbunătățirea a- 
provizionării cu lemn s-a or
gan ;zat în incinta minei trans
portul cu tractorul pe două 
schimburi, care asigură ma
nipularea rapidă a lemnului de 
la depozit pînă la intrarea în 
m nă.

tetului de partid al minei, se
cretarii și membrii birourilor 
organizațiilor de bază au fost 
instruiți asupra modului cum 
trebuie să acționeze pentru în
deplinirea hotărîrilor adunări
lor generale de dare de seamă, 
pentru perfecționarea vieții de 
partid, pentru soluționarea cu 
competență a atribuțiilor ce le 
incumbă planificarea și organi
zarea activității organizațiilor 
de bază, activizarea membrilor 
de partid etc. De asemenea, 
membrii comitetului de partid 
pe mină au fost repartizați cu

VIAȚA
DE PARTID

sarcini precise pe organiza
ții de bază spre a sprijini noile 
birouri în organizarea adunări
lor generale, mobilizarea mem
brilor de partid la activitatea 
cercurilor și cursurilor de în- 
vățămînt, în exercitarea drep
tului de control asupra condu
cerii tehnico-administrative pen
tru asigurarea condițiilor nece
sare realizării sarcinilor de plan.

Sprijinite de membrii comite
tului de partid, birourile au 
pus în dezbaterea adunărilor 
generale ce au urmat după a- 
legeri probleme de primă im
portanță pentru îmbunătățirea 
activității economice, pentru 
perfecționarea muncii politice. 
In organizațiile sectoarelor I, 
II, V — investiții ș.a. s-au pus în 
dezbatere măsurile tehnico-or- 
ganizatorice reclamate de reali
zarea integrală a planului pe 
1971 și asigurarea îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor din primul 
an al noului cincinal. Impor
tant a fost. însă nu atît dezba
terea problemelor, cit mai ales 
eficiența asupra îndeplini
rii sarcinilor. Grăitoare este, 
în acest sens, preocuparea 
biroului organizației de bază 
'dm sectorul I pentru ca toți

membrii organizației să aibă 
sarcini precise în legătură cu 
îndeplinirea măsurilor stabilite 
în adunarea generală. Secre
tarul organizației de bază, tov. 
Tudor Zaharescu, ține o legătu
ră strînsă cu ceilalți membri ai 
biroului iar prin aceștia și cu 
comuniștii de pe toate schimbu
rile, de la toate locurile de 
muncă. Dar nu același lucru 
se întîmplă la organizația de 
bază din sectorul II unde mem
brii biroului nu au intrat cu 
toții în atribuțiile lor, sarcinile 
fiind rezolvate mai mult de 
unul singur, de tov. Emerich 
Nagy, locțiitorul secretarului de 
partid, deoarece chiar secreta
rul organizației, tov. Nicolae 
Petrică, manifestă delăsare în 
îndeplinirea sarcinilor pe care 
le-au încredințat comuniștii. 
Așa se explică neajunsurile în 
viața internă de partid, faptul 
că prima adunare după alegeri 
a fost aminată, că membrii de 
partid inactivi, care lipsesc de 
la adunări, învățămînt sau cu 
abateri în producție nu sînt 
trași la răspundere cu operati
vitate și exigență. Este bună 
orientarea biroului comitetului 
de partid ca stilul de muncă 
deficitar din această organiza
ție să fie analizat de comitetul 
de partid. Dar printr-o ședință 
încă nu se rezolvă problema. 
Imprimarea unui dinamism vi
guros vieții de partid, activită
ții fiecărei organizații de bază 
pe măsura problemelor comple
xe ce le ridică activitatea minei 
în primul an al noului cinc'nal 
nu se rezolvă doar prin stabi
lirea de sarcini concret stab lite 
membrilor organelor noi alese, 
prin repartizarea membrilor co
mitetului de partid pe organizații 
de bază ci reclamă o activitate 
vie, o îndrumare și un control 
consistent din partea comitetului 
de partid pentru a determina 
ca fiecare organ nou ales să se 
afirme printr-o prezență vie, 
efervescentă în viața fiecărei 
organizații de bază.

D. stejari:

Cu multă grijă și... simț estetic, în magazinele alimentare cu autoservire sînt aran
jate noile produse sosite...

SINDICATELE
(Urmare din pag. 1)

partidului, organele și organi
zațiile sindicale au muncit cu 
mai mult spirit de răspundere, 
eu mai multă exigență, pentru 
a releva în mod practic că 
sindicatele sînt parte responsa
bilă față de tot ceea ce se în
treprinde în vederea bunului 
mers al producției, al perfec
ționării vieții sociale, îmbună
tățirii condițiilor de muncă și 
de viață ale salariaților.

l’e fundalul acestei prodigi
oase activități a sindicatelor, 
concretizată an de la an prin 
sensibile creșteri calitative, de 
conținut apar din păcate și 
unele lipsuri și neajunsuri de
terminate îndeosebi de aplica
rea cu intîrziere a indicațiilor 
primite, de timiditatea cu care 
este folosită bogata experien
ță câștigată pînă acum de sin

dicate și bagajul voluminos de 
metode și forme de atragere 
și mobilizare a maselor, de 
inconsecvența cu care unele 
organe și organizații sindicale 
urmăresc ducerea la bun sfîr- 
șit chiar a propunerilor, iniția
tivelor și acțiunilor în general 
primite favorabil de colective
le de muncă.

In ultimii ani, din inițiativa 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
sindicatele din unitățile econo
mice și-au consacrat activitatea 
atingerii unor obiective con
crete, de mare importanță pen
tru economia națională, cu o 
influentă directă asupra creș
terii productivității muncii și 
reducerii cheltuielilor materia
le de producție. Pornind de la 
ideea că investițiile făcute cu 
prețul unor, mari eforturi din 
partea clasei muncitoare, a în
tregului popor, trebuie să răs
pundă scopurilor pentru care

Prezent și perspective
(Urmare din pag. 1)

diții deosebite de sejur, dar 
și posibilitatea de a benefi
cia cit mai deplin de frumu
sețea țării. De un larg răsu
net internațional se bucură, 
între altele, sistemul denu
mit „Package-Tour“, inițiat 
de A.C.R., care garantează 
turiștilor automobiliști caza
rea, masa, asistența tehnică, 
juridică și medicală, precum 
și aprovizionarea cu carbu
ranți pe diverse trasee stabili
te de comun acord de călă
tori și organizațiilor de tu
rism. O altă inițiativă româ
nească tinde să cunoască, de 
asemenea, un deosebit succes. 
Este vorba de organizarea 
unor călătorii de scurtă du
rată, pe itinerarii prestabili
te, mai ales între țările ve
cine, asigurîndu-se pe bază 
de reciprocitate cazare, masă 
și carburanți. O preocupare, 
care urmează a fi amplifica
tă, se îndreaptă către turiș
tii care practică camping-ul. 
Acestora li se pun la dispo

ziție an de an tot mai multe 
spații situate în cele mai pi
torești zone. In cursul anu
lui 1970, suprafața camping
urilor din România s-a tri
plat față de 1968 și ea va 
cunoaște o substanțială ex
tindere în cursul anului 1971. 
Tot in cursul anului 1971 în 
România vor fi organizate 
mai multe raliuri turistice și 
caravane de automobile. Fac
torii de răspundere ai turis
mului din țara noastră apre
ciază că aceste forme evolua
te de călătorie, la care se 
adaugă dotările mereu mai 
numeroase Ia nivel mondial 
vor contribui la prosperarea 
tinerei industrii a vacanțe
lor. Pe baza contractelor deja 
încheiate cu marile firme și 
organizații turistice europene, 
sondajelor și prospectărilor, 
economiștii specializați în a- 
cest domeniu apreciază că, 
în cursul anului 1971, numă
rul turiștilor străini, care 
vor vizita România, va de
păși probabil 2 milioane din 
care circa 1 300 000 vor fi 
automobiliști.

au fost solicitate, sindicatele 
și-au înscris în fruntea acțiu
nilor lor, fructificarea la un 
nivel din ce în ce mai superi
or a potențialului tehnic din 
întreprinderi, creșterea substan
țială a gradului de utilizare a tu
turor capacităților de producție 
— mașini, instalații, suprafețe 
productive. Comitetele sindica
telor, comitetele uniunilor sin
dicatelor și consiliile județene, 
municipale și orășenești ale 
sindicatelor au folosit în acest 
scop — mai ales în ultimele 
15 luni — un adevărat arsenal 
de metode și forme de popu
larizare a rezultatelor bune de 
influențare a opiniei maselor, 
de sensibilizare a factorilor 
îndrituiți să ia măsurile cores
punzătoare pentru mai buna 
folosire a suprafețelor de pro
ducție și creșterea indicilor de 
utilizare a mașinilor, a instala
țiilor, agregatelor, pentru atin
gerea parametrilor de produc
ție proiectați, în unitățile noi, 
pentru introducerea neîntîr- 
ziată in producție a invențiilor, 
inovațiilor și raționalizărilor 
acceptate pentru aplicare, pen
tru finalizarea studiilor pri
vind organizarea superioară a 
producției și muncii. S-au fă
cut remarcate, prin amploarea 
și eficiența lor, acțiunile, con
sfătuirile și expozițiile organi
zate de Comitetul Uniunii sin
dicatelor din industria minie
ră și a energiei electrice, îm
preună cu C.N.I.T. și ministe
rele de resort, privind crește
rea siguranței în alimentarea 
cu energie electrică și termică 
a consumatorilor — printr-o 
corectă exploatare și suprave
ghere a instalațiilor, autodota- 
rea cu aparate și instalații rea
lizate prin inovații, folosirea 
mai rațională a mecanismelor 
și dispozitivelor automatizate 
și introducerea pe scară largă 
a mijloacelor moderne de sus
ținere a galeriilor în industria 
m:~ieră etc.

Pe fundalul acestor preocu
pări se înscriu și acțiunile ini
țiate de consiliul municipal al 
sindicatelor Petroșani, de or
ganele și organizațiile sindica
le din toate întreprinderile și 
instituțiile municipiului nostru. 
Mergînd pe această linie, sin
dicatele din municipiul nostru 
vor aduce un aport esenț'al și 
în viitor Ia înfăptuirea sarci
nilor de plan.

Sieanut roșu
1

Corolar de semeție

I

I

I
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Tovarășul prof. dr. Wilhelm 
Kecs, decanul facultății, ne-a 
vorbit pe larg despre înfăptui
rile obținute de asist, ing. Emil 
Pop, în colaborare cu șeful de 
lucrări Dumitru Cathi, precum 
și de asist, ing. Ion Mirică. A- 
ceste cadre didactice au con
ceput și realizat dispozitive 
ingenioase pentru modelarea și 
verificarea automată a siste
melor logice, combinaționale și 
secvențiale, și nentru efectu
area lucrărilor de laborator la 
calculatoare electronice.

— Cum vă pregătiți pentru 
eti'imene ? Am adresat această 
întrebare unor studenți buni 
și foarte buni din diferiți ani 
de studiu și facultăți, între care 
amintim pe Ion Rujoi (anul 
TIT mine), Octavian Gheorghi- 
tă (anul II electro'. Martin 
Friedman și Luc>a Popa (anul 
IV electro) Ion Fon (anul III 
electao), loan mânase (anul II 
mine) șa. „încă din prima zi 
a semestrului mi-am propus 
să îndeplinesc toate condițiile 
necesare intră-ii în examene.

și anume: frecvența foarte 
bună, pregătirea zilnică la 
cursuri și seminarij și la lu
crările de laborator — ne măr
turisea studentul Ion Daj, din 
anul al Ill-lea, electro. Prin 
pregătire înțeleg atît audierea 
atentă a cursurilor cît și par
ticiparea activă la seminarii. 
In sesiune doresc să fiu edifi
cat deplin asupra tuturor no
țiunilor și problemelor întîlni- 
te pe parcurs, rămînîndu-mi 
timp suficient pentru fixarea 
lor". Asemănător ne-au răs
puns și ceilalți interlocutori, 
din vorbele că-ora am desprins 
deulina seriozitate cu care 
privesc evenimentul apropiat.

Am părăsit institutul cu 
convingerea că zilele (și nop
țile 1) de asiduă pregătire indi
viduală a studenților, strădani
ile și interesul la orele de curs, 
laborator, seminarii a cadrelor 
didactice vor fi concretizate în 
nenumărate note bune și foar
te bune, obținute la toate exa
menele de cît mai mulți stu
denți. sesiunea constituind un 
test frontal, exigent și semni
ficativ în această privință.

Un om, 
o profesiune

La sfîrșitul anului 1970, 
colectivul de cadre didactice 
de la Școala generală nr. 2 
Lupeni a sărbătorit in mod 
festiv ieșirea le pensie a pro
fesorului Ion Surcel.

Acea zi de decembrie a 
fost plină de emoții pentru 
noi toți, dar mai ales pentru 
sărbătorit. Du,pă ce i-au fost 
aduse mulțumiri pentru ac
tivitatea desfășurată, a luat 
cuvîntul profesorul Ion Sur
cel care a făcut un scurt re
zumat al celor 42 de ani de 
activitate la catedră. Spusele 
sărbătoritului ne-au impre
sionat în mod deosebit și. ca 
întotdeauna, au constituit 
pentru noi, cadrele didactice 
tinere, sfaturi și îndemnuri 
în activitatea pe care o de 
punem la catedră.

Profesorul Ion Surcel și-a 
exprimat bucuria că prin 
munca depusă a contribuit 
la formarea de noi cadre 
necesare' economiei și cultu
rii. Multe din acestea îi sînt 
astăzi colege și colegi.

Ne-a vorbit atît de entu
ziast și cu multă convinge
re despre munca de educa
tor, complexă și care cere 
cît mai multă personalitate 
din partea educatorilor. In 
această personalitate trebuie 
să se concentre'e toate însu
șirile proprii omului societă
ții socialiste. Cuvintele, în
drumările și cerințele das
călului pot fi convingătoare.

pot influența gîndirea și sen
timentele elevilor numai a- 
tunci cînd acestea reprezintă 
pentru ei iun exemplu demn 
de urmat în orice împreju
rare, cînd încoronează un 
ideal spre făurirea căruia țin
tești.

Activitatea noastră jnstruc- 
tiv-educativă nu este ușoară, 
dar este o profesiune cu multe 
satisfacții. Cînd năz.u eș'i să 
formezi oameni adevărați și 
i-ai format, cînd ai „așter
nut" disciplina acolo unde 
era dezordine, cînd ai deș
teptat curiozitatea acolo un
de era nepăsare, cînd ai a- 
pr’ins flacăra înțelegerii a- 
colo unde se părea că per
cepția e anevoioasă, atunci 
— spunea* prof. I. Surcel — 
simți că misiunea princ’pală 
pe care a-i avut-o ți-ai dus-o 
la- bun sfîrșit. Și-a amintit 
apoi de primii ani în învă
țămînt cînd a funcționat în 
satul Blidărești, sat format 
din 30 de familii. Ca sală de 
clasă folosea camera unui 
țăran, cu patru bănci lungi 
făcute din seînduri bătute 
pe . pari în pămint. Cită deo
sebire între condițiile mate
riale de atunci și cele de 
astăzi croate He statul socia
list 1

Acestea au fost doar cîleva 
din sfaturile și recomandă
rile pe care ni le-a dat prof. 
Ion Surcel cu prilejul săr
bătoririi sale. De aceea, pe 
acesta cale, cadrele didactice 
de la,Școala generală nr. 2 
Lupeni doresc să-i mulțu
mească nu numai pentru sfa
turile părintești date în ca
litate. de cpleg, ci pentru toți 
cei. 42 de ani de muncă la 
catedră.

Prof. Savcta GROZA

MITE

Nu s-a mai întreprins nimic...
De un an de zile m-am mu

tat în apartamentul nr. 9, sca
ra I, blocul E 1, de pe strada 
Biruinței, Vulcan, împreună cu 
soția și cu cei patru copii ai 
noștri. De mai multă vreme, 
în subsolul blocului nostru 
s-au produs unele deranja
mente Ia instalațiile sanitare, 
îneît domnește o mizerie de 
nedescris, oare poate genera 
unele boli. Am reclamat la 
I.G.L., la constructorul blocu
lui, la consiliu] popular oră
șenesc, dar măsuri nu s-au luat. 
Avem copii care se pot îmbol-

Pe adresa 
factorului 

poștal
„Dorim ca. prin intermediul 

ziarului să adresăm cîteva cu
vinte factorului poștal Marin 
Ghieagă care deservește car
tierul „8 Martie" din Petrila. 
Rugîndu-1 să ne facă mai multe 
abonamente la ziare printre 
care și la „Sportul", dumnealui 
a refuzat, spunîndu-ne că pen
tru un ziar el nu urcă zilnic 
pînă la etajul unde stăm. Răs
punsul acesta este, considerăm 
noi. lipsit de res,pect pentru 
profesiunea sa și de bun simț 
față de cetățeni".

Un grup de locatari din 
blocul 43, cartierul „8 Martie" 

Petrila

năvi. Sanepidul a venit, a ac
ționat prin apartamente, ne-a 
pus să plătim cîte 60 lei, dar, 
nu s-a mai întreprins nimic.

Așteptăm măsuri substanțiale 
în interesul vieții familiilor 
noastre, a unor condiții mai 
bune de locuit.

Mircea AIRINEI

din
vă

mii 
zilnic 

sînt în- 
multe 

noastre

Mai către sfîrșitul anului 
trecut, anumite treburi ne-au 
purtat la unul din frecventate
le magazine alimentare 
Petroșani care, datorită
dului său comercial, sau poate 
datorită faptului că e singu
rul dintr-un cartier cu 
de suflete, realizează 
vînzări ale căror cifre 
soțite întotdeauna de 
zerouri. Treburile
erau legate de aprovizionare, 
de operativitatea vînzărilor, 
de calitatea mărfurilor care 
ba din cauza ambalajului, ba 
dintr-alte cauze( bunăoară, a 
faptului că sînt deficitare) nu 
pot fi verificate de client în 
momentul cumpărării. Lucru 
știut, clientul nu desface cu
tia să vadă dacă pateul e 
proaspăt sau nu. Cu pasta de 
dinți, fondantele, vinetele 
ulei sau macaroanele se 
trece, în esență, cam 
lucru : nu sînt 
cumpărător în 
care vînzătorul

In magazinul
meroase mărfuri 
dat. Faptul e inexplicabil cînd 
ne gîndim la viteza de 
culație a mărfurilor în
unitate. Și totuși, zicînd ce se 
întîmplă, să trecem la subiect.

Se mai întîmplă deci, ca 
unele mărfuri să rămînă ne- 
vîndute, expirîndu-le terme
nul de garanție. In aceste 
cazuri, o înaltă comisie de 
specialiști se deplasează la 
•magazin verifică, ia probe, face 
analize de laborator și... întoe-

în 
pe- 

același 
gustate de 

momentul în 
primește banii, 
cu pricina nu- 

s-au degra-

cir-
acea

Formalism in acte,

formalism in rafturi
mește un >act care certifică pre
lungirea termenului buclucaș, 
expirat sub ochii cumpărători
lor. Așa s-au petrecut de exem
plu, lucrurile, în data de 1 oc
tombrie 1970 cînd (într-o sin
gură zi) au fost întocmite la 
acest magazin douăzeci și șapte 
de buletine care certificau 
sus și tare cum că napolita
nele, caramelele, drojdia și,

A
însemnare

de
scoase

mă rog, alte produse, erau 
o calitate a-ntîia, ca 
din fabrică.

Am notat, spre edificare, din 
conținutul buletinelor de ana
liză, competentele concluzii 
ale comisiei prin care mărfu
rile au primit certificatul de 
vînzare :

Bomboane menaj Victoria 
— să fie vîndute cît mai re
pede deoarece sînt ușor 
preciate 
comisia, 
sfîrșitul 
bomboai 
dorea de preferință

de- 
; calitativ — decide 
. (Ne aflam atunci, la 

anului, în sezonul 
nelor, cînd toată lumea 

produse

cît mai proaspete); biscuiți 
Mirela — au gust plăcut, dar 
nu prezintă nici un miros 
plăcut (!) (dacă aveau și miros 
plăcut, erau cumva respinși ?); 
napolitane „Victoria" — 
fără gust și miros plăcut (și 
totuși bune pentru vînzare); 
caramele cu fructe — bu
căți de formă regulată, masă 
uniformă, culoare uniformă, 
consistență tare (constatarea 
pur și simplu ne-a uimit prin 
profunzimea ei ; ne așteptam, 
totuși, la o concluzie asupra 
calității lor comerciale); vine
te în ulei — cu gust și miros 
specific vinetelor amestecate 
cu ulei (nici nu ne așteptam 
să aibă gust de cărămidă pi
sată, amestecată cu ceai de lă- 
mîiță) ; calciu griș — fără 
miros de mucegai (ca și cînd 
ar fi fost obligatoriu 1) ș.a.m.d.

Ne oprim aici cu enumera
rea. Ne oprim și cu concluzii
le, adăugind o singură mora
lă : uneori cum e calitatea 
muncii de control, așa-i și ca
litatea mărfurilor. Și vicever
sa !

I. M.

MARȚI 19 IANUARIE

10,00—11,00 Teleșcoală.
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală.

18.30 Brățara de aur — emi- 
siune-concurs. Participă 
tineri strungari, con
structori, radiotchnicieni 
și mecanizatori din ju
dețele Caraș-Severin, 
Cluj, Constanta, Covas- 
na. Dîmbovița.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 România ’71. Azi — ju

dețul Arad.
20.30 Seară de teatru : „Pre

țul" de Arthur Miller 
— premieră.

22.15 In ritm de dans... cu 
orchestra Valențiu Gri- 
gorescu.

22,35 Telejurnalul de noapte. 
22,50 închiderea emisiunii.

Mica publicitate
VÎND casă — 2 camere, 

bucătărie, garaj, str. 6 Au
gust nr. 20, Petroșani.

Exploatarea minieră

angajează, de urgență, 
prin transfer

ȘEF BIROU 

FINANCIAR
i
l

*
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> 
f 
)

I
I 
I
I 
I
I

l

Condițiile de salarizare și studii : cele prevă
zute de H.C.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține de la 
biroul personal al unității.

Institutul de mine 
Petroșani 
ANUNȚĂ

că în ziua de 23 ianuarie 1971, Ia orele 11, in aula I.M.P., 
iși va susține public

TEZA DE DOCTORAT
A

iov. ing. Magyar! Andrei 
(Institutul de mine) 

Titlul lucrării :
„Asupra optimizării agregatelor 

de măcinare a minereurilor"
Teza de doctorat și referatele membrilor comisiei pot 

fi consultate în sala de lectură a bibliotecii I.M.P. din str. 
Institutului nr. 20.

PETROȘANI

angajează urgent

• ȘEF SERVICIU-REVIZOR
• REVIZOR GESTIUNE

Condiții de angajare și salarizare : conform 
prevederilor H.C.M. nr. 914/1968 și legislației 
în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, 
între orele 7—15, de la biroul personal al în
treprinderii, din Petroșani, str. Republicii nr. 
90, telefon 1804.



MARȚI 19 IANUAR1F ÎMISteagul roșu
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„LE MONDE“

ieri si azi“

Expoziție 
„România

HELSINKI 13 (Agerpres). 
— In orașul finlandez Joen
suu, principala localitate din 
provincia Carelia, a fost des
chisă expoziția „România 
ieri și azi", organizată de A- 
sociația de prietenie Finlan- 
da-România în colaborare cu 
Muzeul local de artă.

La deschidere au participat 
Vilho Makinen, președintele 
Consiliului municipal, Tauno 
Juntunen, primarul orașului, 
reprezentanți ai vieții cultu
rale, ziariști. A fost de față 
ambasadorul României în 
Finlanda, Mircea Bălănescu.

SAIGON 18 (Agerpres). — 
Comandamentul forțelor 
S.U.A. de la Saigon a confir
mat luni că elicoptere pilo
tate de militari americani 
participă, alături de bombar- 
diere-vînătoare și de bom
bardierele „B-52" ale „Stra
tegic Air Command ", la mi
siuni împotriva forțelor pa
triotice din Cambodgia.

Corespondentul agenției 
France Presse remarcă faptul 
că S.U.A. și-au intensificat 
aceste acțiuni, după ce si
tuația trupelor sud-vietnamc- 
ze din Cambodgia și ale re
gimului lui Lon Noi s-a 
agravat, în urma unor inten
se atacuri ale forțelor de re
zistență populară.

Lunohod-1 a parcurs

Conferința de presă 
a senatorului american

BONN 18 (Agerpres). — îna
inte de a părăsi Bonnul, ple- 
cînd spre Washington, senato
rul american Edmund Muskie 
a ținut o conferință de presă. 
Intre altele, Muskie a declarat 
că, în cursul turneului său de 
două săptămîni la Tel Aviv, 
Cairo, Moscova și' Bonn, el a 
încercat 
niile în 
cord uri. 
această 
kie, cred că putem extinde do
meniile acordurilor și, pe mă
sura trecerii timpului, lărgi 
contactele noastre și stabili ra
porturi mai sănătoase".

Referindu-se Ia convorbirea

sa cu cancelarul Willy Brandt, 
senatorul american a caracteri
zat-o ca „utilă și lămuritoare. 
Nu au fost, realmente, surprize. 
Am sprijinit politica față de 
Est promovată de guvernul 
R.F.G. încă înainte de venirea 
mea la Bonn, a spus el, iar 
acum sprijinul meu este și mai 
puternic". După ce a subliniat 
că normalizarea relațiilor R.F.G. 
cu țările socialiste din Europa 
constituie un obiectiv impor
tant, Edmund Muskie a opinat 
că „a sosit timpul ca, la un 
sfert de secol după cel de-al 
doilea război mondial, să în
cepem să acționăm în această 
direcție".

QUITO 18 (Agerpres). — Na
vele de război ecuadoriene au 
procedat la sechestrarea celei 
de-a patra nave de pescuit sub 
pavilion american. După cum 
se știe, în cursul săptămînil 
trecute, nave militare ecuado
riene au sechestrat alte trei 
nave de pescuit americane sub 
motiv că și-au desfășurat acti
vitatea Ia o distanță mai mică 
de 200 de mile de coasta ecua- 
doriană. De mai bine de un an, 
o serie de state latino-america- 
ne și-au extins limitele apelor 
teritoriale de la 12 la 200 de 
mile. Ca urmare a acestei ho- 
tărîri, în perioada amintită au 
avut Ioc o serie de incidente 
izvorîte din faptul că S.U.A. și 
alte țări nu recunosc aceste 
noi limite. Pentru eliberarea 
navelor sechestrate, Statele 
Unite au fost obligate să plă
tească amenzi substanțiale.

R. S. CEHOSLOVACA: In foto : Pe malul fluviului Elba

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
— De la Centrul de legături 
cosmice la mari distanțe, se 
anunță că laboratorul sele
nar autopropulsat „Lunchod- 
1" a fost adus la punctul 
prestabilit de pe suprafața 
Selenci, unde a coborit lin 
stația automată sovietică 
„Luna-17“. Scopul acestei ex
periențe constă în verifica
rea preciziei și siguranței 
conducerii lunamobilului, pre
cum și în verificarea meto
delor de navigație utilizate.

La începutul ședinței de le
gături prin radio, care la 18

ienuarie a durat 4 ore și 15 
minute, aparatul a traversat 
vechiul său traseu și s-a 
îndreptat spre stația .Luna- 
17" pe un drum nou, pre
sărat cu cîteva crater» cu 
un diametru de peste 20 me
tri. La sflrșltul legăturii, au 
fost obținute cîteva fotogra
fii panoramic».

In prezent, relatează agen
ția TASS, aparatul se află Ia 
10 metri de stația „Luna-17", 
iar lungimea totală a dru
mului parcurs de el pe Lună 
este de 3 593 metri.

Experiențele științifice și 
de navigație continuă.

I
I

HANOI 18 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam -a dat publicității o 
declarație în care a condamnat 
recentele atacuri întreprinse de 
aviația americană 
toriului țării, 
arată că în 
15 ianuarie aviația 
a răspîndit 
toxice asupra unor zone popu
late din Le Thuy, Bo Trach,

Quang Ninh și alte districte din 
provincia Quang Binh, provo- 
cînd pierderi materiale popu
lației locale. La 16 ianuarie, 
avioanele americane au lansat 
rachete asupra unor locali'ăți 
din regiunea Vinh Linh.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. Vietnam, se sublini
ază în declarație, condamnă cu 
asprime aceste noi acte de răz
boi ale imperialiștilor ameri
cani și cere ca S.U.A. să pună 
capăt tuturor acestor acțiuni.

BOGOTA 18 (Agerpres). 
— La Bogota s-a anunțat că 
forțele armate columbiene 
au arestat un număr de 26 
de membri ai unei organiza
ții clandestine. Au fost cap
turate numeroase aripe, mu
niții, explozive, precum și 
echipamente de radio-emi- 
sie.

Luni s-au deschis la Ge
neva lucrările Conferinței 
mondiale a griului, organi
zată sub auspiciile Organi
zației Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare 
(UNCTAD), la care participă 
reprezentanți din aproximativ 
50 de țări exportatoare și im
portatoare. Scopul conferinței 
este negocierea unui nou a- 
cord asupra prețului griului, 
în locul aceluia care urmea
ză să expire la data 
iunie a. c. Conferința 
dială a griului își va 
nua lucrările pînă la 
bruarie.

„Spre intensificarea 
cooperării arabe 

în problema petrolului

ATMOSFERA
FIE ÎNCORDATA ■■

Cea de-a 6-a conferință 
ministerială a Organizației 
țărilor arabe exportatoare de 
petrol (AOPEC), care a avut 
Ioc la hotelul Hilton din Ku
weit, s-a desfășurat în pre
zența reprezentanților a opt 
țări membre : cele trei țări 
fondatoare (1968), Arabia 
Saudită, Kuweitul și Libia, 
precum și cele care au ade
rat Ia organizație în cursul 
anului 1970 — Algeria- și e-

Este vorba, mai precis, de 
cooperarea între țările ara
be pentru definirea unei po
litici comune și, mai ales, 
de realizarea unor proiecte 
industriale comune, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, 
de cooperarea acestor țări cu 
lumea exterioară, cu Stăfe 
și companii petroliere.

Printre proiectele AOl’EC 
figurează, în primul 
crearea unor companii

> Duminică seara, în re
gia .ea Terra Nova a fost de
cretată starea de urgență ca 
urmare a violentelor iurtuni 
de zăpadă ce s-au abătut a- 
supra părții estice a Cana
dei. Luni, toate întreprinde
rile, instituțiile, magazinele, 
teatrele, școlile etc. au fost 
închise. Un buletin meteoro
logic de duminică seara men
ționează că zăpada 
o grosime de 60 de 
tri. Toate drumurile 
cate ; avioanele au 
ținute Ia sol;
care asigură legătura 
Noua Scoție, au fost blocate 
în porturi.

© La peste 20 de miliarde de pesetas sînt apreciate 
daunele suferite de agricultura spaniolă de pe urma geru
rilor și ninsorilor din iarna aceasta, considerată drept cea 
mai aspră în acest secol. Numai sectorul creșterii vitelor, 
după cum atestă datele statistice 
avut de suferit daune în valoare 
Aceste pierderi determină ziarul 
„agricultura Spaniei se află într-o
urma distrugerii semănăturilor, a livezilor și grădinilor, 
zeci de mii de muncitori agricoli nu au de lucru. Numai 
în provincia Albasete,» numărul șomerilor a sporit cu 43 000 
de persoane.

♦
viciilor de statistică de la Ma
drid se arată că populația 
Spaniei a atins, la <31 decem
brie anul trecut, 33 609 060 lo
cuitori.

KHARTUM 18 (Agerpres). 
— 125 de persoane condam
nate în luna martie a anu
lui trecut pentru a fi luat 
parte la complotul organizat 
în insula Aba pentru răs
turnarea guvernului sudanez 
au fost eliberate luni, prin- 
tr-un decret al președintelui 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției Sudaneze, Gaafar 

Numeiry, a anunțat pos- 
de radio Omdurman.

BELFAST 18 
Duminică seara 
nou semnalate incidente în car
tierul catolic din Belfast, ca
pitala Irlandei de nord. Asu
pra unei patrule britanice au 
fost lansate cîteva grenade. Cu 
toate că acest atac nu a pro
vocat victime, atmosfera ge
nerală din oraș este extrem de 
încordată.

Armata a luat măsuri de 
întărire a efectivelor și de pla
sare a barajelor, în special în

cartierele unde au avut 
gravele incidente din ultimele 
zile.

Duminică după-amiază, pri
mul ministru al Irlandei de 
nord, James Chichester Clark, 
a convocat o reuniune de ur
gență a cabinetului pentru 
examina situația 
ma incidentelor 
patru zile.

In prezent 
nord se află 
britanici sub 
lului Jan Freeland, care 
ejjră coordonarea tuturor 
țiunilor de menținere a ordi-

miratele din Golful Persic, 
Abu Dhabi, Bahrein, Dubay, 
Qatar.

AOPEC, ai cărei membri 
aparțin în majoritatea Orga
nizației țărilor exportatoare 
de petrol (OPEC) a fost 
constituită pentru a încerca 
să ducă la bun sfîrșit iniția
tivele petroliere ale Ligii 
Arabe. In principiu, această 
organizație nu este un releu 
regional al OPEC, iar sco
pul său principal este, potri
vit formulei ministrului sau- 
dit al petrolului, Yamani, „nu 
tocmeala, ci cooperarea".

de transport petrolier 
luționarea diverselor 
bleme aferente : construirea 
de șantiere navale și de în
treținere a navelor, regimul 
fiscal al navelor, probleme 
privind asigurările. In acest 
sens au fost întreprinse u- 
nele studii cu concursul unor 
cabinete specializate. In ace
lași timp, o serie de acor
duri de concesiune au pre
văzut deja ca o parte din 
producția companiilor străine 
să poată fi transportată de 
navele țărilor producătoare.

La Phenian s-au desfășu
rat lucrările Plenarei C.C. al 
Uniunii Tineretului Muncito
resc Socialist din Coreea. Ple
nara a hotărît convocarea ce
lui de-al VI-lea Congres al 
Uniunii în mai 1971. Congresul 
urmează să dezbată rapoartele 
de activitate al Comitetului 
Ce.ri al și al Comisiei Centrale 
de Revizie și să aleagă orga
nele de conducere — informea
ză agenția Centrală Telegrafi
că Coreeană.

♦ Agenția TASS anunță că 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, l-a 
primit, la 18 ianuarie, pe pre
ședintele Comisiei pentru afa
cerile externe a Bundestagului 
R. F. a Germaniei, vicepreșe
dinte al U.C.D., Gerhard 
Schroeder, care face o vizită 
în U.R.S.S. la invitația Grupu
lui parlamentar al acestei țări.

Generalul Saleh Mahdi 
Ammash, vicepreședinte al 
Irakului, aflat în vizită oficia
lă în Turcia, a semnat dumi
nică seara la Ankara un pro
tocol care consemnează măsu
rile concrete de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale.

♦ La alegerile prezidențiale 
din Austria, care vor avea loc 
în primăvara aceasta, au fost 
desemnați doi candidați : Franz 
Jonas și Kurt Waldheim.

Waldheim, fost ministru de 
externe și în prezent ambasa
dor al Austriei la O.N.U., a 

partidul 
trecută.

„Săptămînă 
Partidului
Comunist
German"

BONN 18 (Agerpres). In o- 
rașul vest-german Mainz se 
desfășoară „Săptămînă Parti
dului Comunist German", or
ganizată sub lozinca „Pentru 
democrație, progres și socia
lism". In 
nifestări, 
tinguri, ;
,pe teme 
comuniști, 
membri ai sindicatelor, repre
zentanți ai organizațiilor de 
tineret.

In cadrul primei adunări, 
a luat cuvîntul vicepreșe
dintele Partidului Comunist 
German, Herbert Mies, care 
a subliniat că în întreaga sa 
activitate P.C.G. apără inte
resele clasei muncitoare, prin
cipiile solidarității internațio
nale a partidelor comuniste 
și muncitorești. Partidul nos
tru, a subliniat vorbitorul, 
salută încheierea de către 
guvernul Republicii Federale 
a Germaniei a Tratatelor cu 
Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Polonă ca pe 
o măsură pozitivă spre recu
noașterea frontierelor exis
tente în Europa și, totodată, 
spre normalizarea relațiilor 
cu U.R.S.S. și R. P. Polonă. 
Alături de toate forțele pro
gresiste din Republica Fede
rală a Germaniei, cerem ra
tificarea cit mai grabnică a 
acestor tratele, a subliniat el.

In încheiere, Mies s-a pro
nunțat pentru stabilirea între 
R. F. a Germaniei și R.D.G. 
a unor relații bazate pe prin
cipiile dreptului internațional, 
precum și pentru convocarea 
conferinței general-europene 
consacrată problemelor secu
rității și colaborării.

cadrul acestei ma
yor avea 
adunări,
politice.

social-democrați,

loc mi- 
dezbateri 
Participă

Dejucarea unui nou atentat împotriva 
președintelui chilian Salvador Allende

SANTIAGO DE CHILE 18 
(Agerpres). — Un purtător de 
cuvînt al biroului de presă 
prezidențial a anunțat că po
liția a dejucat o încercare de 
atentat împotriva președintelui 
chilian. Salvador Allende. Unul 
din militarii de gardă a desco
perit o încărcătură explozivă

într-o vază ornamentală de 
flori, amplasată la intrarea în 
reședința prezidențială de vară 
de la Valparaiso.

In cadrul unei reuniuni de 
Cabinet, președintele Allende 
a declarat că, de la preluarea 
funcției prezidențiale, în no
iembrie anul trecut, au fost

dejucate două tentative de a- 
tentat împotriva sa. Autorii a- 
cestora nu au fost încă desco- 
periți, dar se bănuiește că pro
vin din cercurile de dreapta, 
care se opun reformelor între
prinse de guvernul „Unității 
Populare", condus de preșe
dintele Allende.

;ș»fî

Stane Dolanț, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., a plecat într-o 
scurtă vizită în R. F. a Germa
niei. El urmează să facă 
o vizită în Belgia.

Tpoi

Candidații Partidului 
porului, condus de fostul 
nistru de externe pakistanez, 
Zulfikar Aii Bhutto, au obținut 
majoritatea de voturi în cursul 
alegerilor parlamentare parț'a- 
le, desfășurate duminică în 
Pakistanul de vest.

Bo- 
mi-

Impas la 
Singapore ?
SINGAPORE 18 (Agerpres). 

— Delegațiile africane au fă
cut cunoscut că în urma eșe
cului comitetului special în
sărcinat cu redactarea unui 
text comun pornind de la 
„declarația de principiu" a 
președintelui Zambiei, Ken
neth Kaunda, conferința Com- 
monwealthului se află în,im
pas.

Delegația australiană a pre
zentat un amendament pre
gătit de primul ministr.u, 
John Gorton, care să înlo
cuiască, printr-o formulă ge
nerală, pasajul-cheie al de
clarației zambiene prin care 
se interzice orice ajutor ță
rilor unde se practică discri
minarea rasială, adică Afri
ca de sud și Rhodesia. Acest 
amendament n-a primit nici 
un sprijin în cursul reuniu
nii comitetului. Astfel, decla
rația zambiană asupra prin
cipiilor Commonwealth-ului 
va fi studiată în sesiunea 
plenară, fără a fi modificată. 
Această declarație se va afla 
pe ordinea de zi a ședinței 
de miercuri, cînd va începe 
adevărata bătălie asupra 
vînzărilor de arme către A- 
frica de sud. Discursurile 
pronunțate pînă în prezent 
au fost calificate de delega
ții africani drept „tatonări 
preliminare". Tensiunea a 
crescut în cercurile conferin
ței după eșecul comitetului 
special.

< Comitetul reprezentanți
lor permanenți ai Pieței comu
ne a început dezbaterile pe 
marginea garanției solicitate 
de Marea Britanie ca volumul 
contribuției sale financiare la 
bugetul C.E.F.. să nu atingă un 
nivel „insuportabil" pentru e- 
conomie.

fost desemnat de 
populist în toamna 
Partidul socialist, care formea
ză actualul guvern minoritar, 
a anunțat vineri candidatura 
lui Franz Jonas, actualul preșe
dinte al țării. Partidul libe
ral, aflat în opoziție, dar care 
în parlament sprijină guver
nul minoritar al lui Kreisky, a 
hotărît să nu prezinte candidat 
propriu.

LENINGRAD 18 (Agerpres). 
— Ultimul grup din cea de-a 
16-a expediție sovietică în 
Antarctica a părăsit portul 
Leningrad, îndreptîndu-se 
spre continentul alb. Acestei 
expediții — cea mai nume
roasă din istoria de 15 ani 
a explorărilor sovietice în 
Antarctica — i s-a încredin
țat sarcina înființării unei 
noi baze științifice ce va 
purta numele orașului Lenin
grad.

Studierea stratului de ghea
ță, a hidrosferei și atmosfe
rei continentului se vor afla, 
de asemenea, în atenția oa
menilor de știință sovietici. Ei 
speră să obțină, între altele, 
informații despre trecutul 
Antarcticii și al planetei noas
tre în general.

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— La New York continuă 
greva perlată declarată de cei 
20 000 de polițiști nemulțumiți 
că autoritățile au aminat satis
facerea revendicărilor lor ma
teriale. Se relatează că pre
ședintele Nixon a 
serviciilor secrete 
de la Washington 
o serie de sarcini 
ei din New York.

Luni dimineață a fost de
clanșată în marele oraș o 
nouă grevă — aceea a șofe
ri'or care asigură aprovizio
narea cu legume și fructe.

ordonat 
americane 
să preia 
ale poliți-

AMMAN 18 (Agerpres). — La 
Amman, ca și în restul Iorda
niei, domnește pe deplin cal
mul — transmit agențiile de 
presă. Duminică dimineața ma
gazinele au fost deschise, cir
culația este normală, iar stră
zile Ammanului cunosc o ani
mație deosebită. Intr-un comu
nicat al Comisiei interarabe de 
control se arată că operațiile 
de înapoiere a armelor respon
sabililor grupurilor mișcării de 
rezistență palestiniene au înce
put și se desfășoară normal.

Totodată, atrage atenția un 
eveniment deosebit în cadrul 
relațiilor dintre organizațiile 
mișcării de rezistență palesti
niene. Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei (F.P.E.P.), 
condus de Georges Habache, a 
anunțat că 
încheiat la 
autoritățile 
lestiniene.
este apreciată în termeni severi 
de conducătorii palestinieni. In 
prezent au loc tratative între 
reprezentanți ai Comitetului 
Central al Organizației de E- 
liberare a Palestinei și Fron
tului Popular pentru Elibera
rea Palestinei.

★

noi conflicte între palestinieni 
și iordanieni, Tall îl informea
ză pe premierul libanez în le
gătură cu reglementarea inter
venită între cele două părți, 
subliniind hotărîrea oficialită
ților țării și a Comitetului Cen
tral al Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei de a activa 
împreună. In încheierea mesa
jului său, premierul iordanian 
menționează că incidentele sur
venite în ultima săptămînă au 
fost izolate și 
ranța că ele 
repeta.

Facultăți închise
LISABONA 18 (Agerpres). 

Autoritățile portugheze 
hotărît să închidă, ne 
timp nelimitat, Faculta- 
de înalte studii tehnice 
Lisabona, anunță agen- 

France Presse. Această 
Ia puțin

își exprimă spe- 
nu se vor mai

★
(Agerpres). — In

respinge acordul
13 ianuarie intre 
iordaniene și pa- 

Hotărîrea F.P.E.P.

BEIRUT 18 (Agerpres). — In
tr-un mesaj de răspuns adre
sat premierului libanez, Saeb 
Salam, primul ministru al Ior
daniei, Wasfi Tall, a reafirmat 
sprijinul țării sale față de ac
țiunile fedainilor, relatează a- 
genția France Presse. „Deoare
ce această acțiune este a noas
tră și servește cauza noastră 
comună, noi nu putem decît să-i 
acordăm un sprijin deplin", se 
menționează în mesaj.

După ce denunță manevrele 
care urmăresc provocarea unor
—v,......... ............ .. .........

BEIRUT 18 
cadrul unei conferințe de pre
să care a avut loc la Beirut, 
Kamal Aduane, membru al Co
mitetului Central al Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), a acuzat Frontul 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei (F.P.E.P.) că oferă au
torităților iordaniene motive de 
a-i ataca pe fedaini. El a sub
liniat că vor fi trimiși în fața 
unui tribunal toți palestinienii 
care au întreprins operațiuni 
militare cu scopul de a provo
ca noi ciocniri între armata 
iordaniană și rezistența pales
tiniană, 
rătat, în 
Georges 
F.P.E.P., 
acordul 
palestiniene ș! autoritățile ior
daniene, a cerut comandourilor 
sale să ni respecte prevederile 
acestui». Arâtînd c» P.PEP 
este o organizare care nu re
prezintă decîit 5 Ia sută din 
efecil»wl forțelor palestiniene 
Aduane i-a pa» în gard$ pe 
toți palestinienii can.' ar fi ten
tați să provoace o nouă înfrun
tare armată în Ic.dan'a.

au 
un 
tea 
din 
ția
deci ie a survenit 
timp, după închiderea facul
tăților de drept și 
Acțiunile adoptate 
va instituțiilor de 
mint superior din 
Portugaliei au fost 
după ciocnirile violente de 'a 
Lisabona, unde forțele poli
țienești au intervenit pentru 
a împrăștia o adunare stu
dențească desfășurată în a- 
propierea universității.

Sporește prețul 
oțelului

de litere, 
împotri- 
învăță- 

capitala 
anulate

Kamal Aduan» a a- 
legătară cu aceasta, că 
Ilabach», conducătorul 

după ce a acceptat 
intervenit Intre forțele

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— Urmînd exemplul lui 
.IBethlehem Co.“ și „U. S. 
Steel", o nouă firmă ameri
cană — „Kaiser Steel Corp." 
a anunțat sporirea, începînd 
de la 1 martie, a prețurilor 
la unele tipuri de oțel. Spo
rirea anunțată da Kaiser ia 
merge pînă la 60 de cenți pe 
tona metrică. Afirmtnd că 
această, hotărîre a fost luată 
ca urmare a „Incertitudini
lor viitorului", K»i«»r a da- 
classt CA „își rez«rvt dreptul 
să spe-eas<ă s»u să scadă 
preturile atunci cîi.d «endi- 
țiile se vor schimbe".
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