
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA I
REDACȚIA 

ȘI ADMINISTRAȚIA 
ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoaneredactor șef — 16 38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămînt — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

In întimpinarea semicentenarului Partidului Comunist Român

ENTUZIASTA MANIFESTARE A HOTARÎRII COLECTIVELOR DE MUNCA 
DIN MUNICIPIU DE A ÎNDEPLINI

PIAN 1971

ȘEDINȚA
COASILIELE

DE STAT
Toate colectivele de muncă din municipiul Petroșani, trăiesc în acest clo

cotitor sfîrșit de ianuarie, zile de puternică efervescență în care avîntul și dă
ruirea în muncă ale minerilor și preparatorilor, energeticienîlor și metalurgiști- 
lor, constructorilor și forestierilor sînt puternic înflăcărate de gîndurile lor îna
ripate, de proiectele lor îndrăznețe, îndreptate spre atingerea supremului țel de 
muncă și de luptă al poporului, nostru pentru noul an și cincinal în care am pășit : 
traducerea în viață a luminoaselor obiective stabilite de Congresul ai X-lea al 
P.C.R. Unindu-și intr-un consens unanim gîndurile și voința cu gîndurile și vo
ința întregului popor, zecile de mii de muncitori, ingineri și tehnicieni din colec
tivele unităților economice din bazin, în frunte cu comuniștii, își încordează for
țele, își analizează posibilitățile — în adunările generale ale reprezentanților 
salariaților — pentru a da rodniciei muncii noi impulsuri și împliniri și a obține 
realizări superioare în producție.

Pe . traiectoria acestor entuziaste manifestări de atașament profund față de 
muncă din 
le revin pe 
aceste 
de la 
Valea 
și întîmpi- 
extragerea

politica partidului se înscriu și hotărirea unanimă a colectivelor de 
municipiul nostru de a îndeplini în mod exemplar sarcinile de plan ce 
acest an, angajamentele entuziaste și mobilizatoare pe care și le iau în 
In ziarul de azi publicăm chemarea la întrecere socialistă a minerilor 
trila adresată colectivelor de muncă de la toate exploatările miniere din 
lui în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan din acest an 
nării semicentenarului partidului cu realizări 
cărbunelui și, totodată, înfățișăm cititorilor 
lectivului Grupului de șantiere Valea Jiului 
rele de construcții și montaj din județ.

zile.
Pe-
Jiu-

din cele mai frumoase la 
ziarului chemarea la întrecere a co
al T.C.H. lansată către toate șantie-

CHEMAREA
minerilor de la Petrila către 
colectivele de muncă de la 

toate exploatările miniere 
din municipiul Petroșani

Convinși fiind de importanța 
ce o are dezvoltarea producției 
de huilă pentru economia țării 
noastre, ne-am analizat posibi
litățile ce Ie avem și, în spiri
tul dorinței colectivului de a 
depăși planul de producție pe 
anul 1971 și a asigura premi
sele realizării unor sporuri tot

OBIECTIVE

Planul producției de 
îl vom depăși cu

Vom depăși sarcina de 
a productivității

© 
huilă
• 

creștere
muncii:

— la întreaga activitate a 
exploatării cu

— Ia producția de cărbu
ne cu

© Vom îmbunătăți calita
tea producției prin reduce
rea conținutului de cenușă cu

© Vom reduce cheltuielile 
de producție :

— la cărbune cu
— la 1 000 lei producție 

marfă cu
© Vom obține economii 

suplimentare la producția de 
cărbune în valoare

© Vom realiza 
pi sie plan

de 
beneficii

Pentru realizarea

In ziua de 25 ianuarie a. c. 
a avut loc la Palatul Repu
blicii ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat.

In afara membrilor Consi
liului de Stat, la ședință au 
participat ca invitați tovarășul 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniș
tri, conducători ai altor organe 
centrale de stat și președinți 
ai unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Din împuternicirea Consiliu
lui de Miniștri, tovarășul Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, a prezentat 
spre adoptare proiectul de de
cret pentru ratificarea Trata
tului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă, 
semnat la București, la 12 no
iembrie 1970, precum și pro
iectul de decret pentru ratifi
carea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Bulgaria, semnat la Sofia, la 
19 noiembrie 1970.

Tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei pentru po
litică externă a Marii Adunări 
Naționale, a prezentat rapoar
tele comune ale comisiilor pen
tru politică externă, pentru pro
blemele de apărare și juridică 
ale Marii Adunări Naționale, 
care au dezbătut și au avizat 
favorabil aceste proiecte de de
crete, primite spre examinare 
din partea Consiliului de Stat.

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat :

„După cum este cunoscut — 
a spus președintele Consiliului 
de Stat — Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialis
tă România și Republica Popu
lară Polonă, semnat la 12 no
iembrie 1970, este rezultatul 
relațiilor bune dintre România 
și Polonia, al faptului că între 
țările noastre există vechi legă
turi de prietenie și colaborare 
care, în anii socialismului, au 
cunoscut o dezvoltare puterni
că, Tratatul nu face decît să 
consemneze această realitate, 
creînd baza juridică pentru 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de colaborare și prie
tenie dintre România și Polonia.

De asemenea, Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria oglindește re
lațiile de bună vecinătate și 
de colaborare îndelungată din
tre țările noastre. Această co-

laborare și prietenie s-a dove
dit întotdeauna trainică ; ea s-a 
manifestat în lupta comună 
pentru scuturarea jugului stă- 
pînirii străine, pentru indepen
dență națională și socială. In 
anii construcției socialiste prie
tenia și colaborarea dintre Ro
mânia și Bulgaria se dezvoltă 
pe o treaptă nouă și putem 
spune că relațiile de astăzi sînt 
deosebit de cordiale și amicale. 
Ele se bazează pe dorința co
mună de a contribui la cimen
tarea legăturilor dintre statele 
noastre și dintre toate statele 
din Balcani, la transformarea 
acestei părți a lumii într-o zo
nă a păcii și colaborării.

Ambele tratate, atît cel cu 
Polonia, cît și cel cu Bulgaria, 
sînt rezultatul politicii consec
vente a partidului și guvernu
lui României socialiste de dez
voltare a relațiilor de colabo
rare și cooperare cu toate sta
tele socialiste; noi vedem în 
întărirea colaborării și coope
rării multilaterale cu toate ță
rile socialiste baza trainică a 
asigurării progresului fiecărui 
stat socialist, a întăririi eco
nomice și ridicării bunăstării 
fiecărui popor, a dezvoltării 
independente a fiecărei națiuni 
socialiste și, totodată, temelia 
consolidării necontenite a în
tregului sistem socialist mon
dial.

Ratificarea acestor tratate de 
către Consiliul de Stat așează 
pe baze trainice, pentru încă 
o perioadă de 20 de ani, rela
țiile dintre România, pe de o 
parte și Polonia și Bulgaria pe 
de altă parte; avem convinge
rea că aceasta contribuie la 
cauza asigurării securității în 
Europa, la dezvoltarea colabo
rării și prieteniei între toate 
statele lumii.

Iată de ce propun Consiliu
lui de Stat să aprobe în una-

nimitate și să ratifice aceste 
Tratate".

Consiliul de Stat a adoptat 
în unanimitate decretul privind 
ratificarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Polonă, precum și de
cretul privind ratificarea Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria.

In continuare, Consiliul de 
Stat a adoptat, pe baza dez
baterii proiectelor respective, 
următoarele decrete: decretul 
privind autorizarea și funcțio
narea în Republica Socialistă 
România a reprezentanțelor fir
melor comerciale și organiza
țiilor economice străine; decre
tul privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Ministe
rului Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și Ape
lor; decretul pentru modifica
rea Decretului nr. 210/1960 pri
vind regimul mijloacelor de 
plată străine, metalelor prețioa
se și pietrelor prețioase, pre
cum și decretul pentru modi
ficarea Legii nr. 16/1968 pri
vind înființarea, organizarea și 
funcționarea Băncii Române de 
Comerț Exterior. Consiliu] de 
Stat a ratificat Acordul
privire Ia salvarea astronau- 
ților, reîntoarcerea astronauți- 
lor și restituirea 
lansate în spațiul extraatmos- 
feric, precum și Acordul co
mercial dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Volta Superioară. Toate decre
tele adoptate au fost în prea
labil examinate și 
vorabi] de comisiile 
de specialitate ale 
nări Naționale.

Consiliul de Stat a rezolvat) 
apoi lucrări curente.

175 lei/salariat

tone/muncitor5

0,1 puncte

lei/tonă

la sută

mc/1 000 t 
kWh/tonă

5 000 tone

CHEMAREA70 la sută

SESIUNILE
2,5 ml/Iună

consiliilor populare1,0 m/lună

Hunedoara
mărețele obiec-

I

0,1 mc/1000 t
0,1 kWh/tonă

50 de 
urmă-

orășenești și comunale

mai mari la extragerea cărbu
nelui pe întregul cincinal, che
măm la întrecere socialistă toa
te colectivele de muncă ale 
exploatărilor miniere din bazi
nul carbonifer al Văii Jiului, 
angajîndu-ne să realizăm în 
cinstea aniversării partidului, 
următoarele obiect he :

pină Ia 8 mai pe întregul an

2 000 tone

60 lei/salariat

2 tone/muncitor

0,1 puncte

0,26 lei/tonă

3,56 Iei

90 mii lei

300 mii Ici

obiective lor de mai sus :

© Vom reduce consumurile 
specifice :

— la lemn de mină cu
— la energie electrică
• Vom asigura recupera

rea armăturilor metalice pen
tru susținerea lucrărilor mi
niere și reutilizarea lor în 
proporție de
• Se vor asigura condiții 

corespunzătoare pentru spori
rea vitezelor de avansare :

— in abataje cu front lung
— la lucrările de săpare a 

galeriilor
• Vom depăși volumul lu

crărilor de 
valoare de

© Vor fi 
înainte de 
rele lucrări

0,1
0,1

70

m/lună

deschideri cu o
1 000 mii Ieimii Iei

puse în funcțiune, 
termen, următoa- 
de investiții :

ml/lună

cu

f Concursul artistic

obiectelor

avizate fa- 
permanente 
Marii Adu-

I
I

colectivului Grupului de 
șantiere Valea Jiului al T.C.H 

către toate șantierele 
de construcfii-montaj 

din județul
însuflețit de

tive stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului care deschid 
perspective luminoase de dez
voltare patriei noastre în etapa 
actuală, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni al 
Grupului de șantiere de con
strucții Valea Jiului al T.C.H. 
Deva ' analizat posibilită-

țile și rezervele, și pe baza 
și a succeselor de anul trecut, 
cheamă la întrecere socialistă 
toate celelalte șantiere de con
strucții din județul Hunedoara 
angajîndu-se să realizeze în în
tîmpinarea aniversării a 
ani de la crearea P.C.R. 
toarele obiective ;

Incepînd de azi au loc se
siunile consiliilor populare 
orășenești și comunale din 
municipiu. Sesiunile vor a- 
naliza și aproba sarcinile 
ce revin consiliilor populare 
din planul economiei locale 
și bugetele locale pe 1971 și vor 
adopta angajamentele consi-

liilor populare ca răspuns la 
chemarea la întrecerea pa
triotică pe anul 1971 lansată 
de Consiliul popular al ju
dețului Neamț. De asemenea, 
sesiunile vor alege comisiile 
de judecată de pe lîngă con
siliile populare pentru urmă
torii doi ani.

© depășirea planului
© predarea a

11 3—1 și în blocul
© economii Ia 

50 mii lei;
© predarea a

valoric anual cu 100 mii 
40 apartamente peste plan 
E 1—1 Petroșani;
prețul de cost peste sarcina

în
lei;
blocul

planificată

înainte
16 săli

patru obiective cu 10 zile 
termen, respectiv, blocul F 2 Uricani, școala cu 
clasă Lupeni, blocul 16 D și blocul 16 C din Vulcan:

© economii la materiale după cum urmează :
— ciment — 15 tone
— material lemnos — 10 mc
— oțel beton — 5 tone
— cărămidă — 10 mii bucăți
— țevi conductă — 320 ml.
Din angajamentele de mai sus se vor realiza pînă

1 mai, în cinstea semicentenarului partidului, următoarele 
obiective :

© depășirea planului valoric cu 350 mii lei;

(Continuare în pag. a 2-a)

de 
de

la

U.U.M.P. Secția 
sculărie. Rapoiti 
Gheza, lăcătuș a- 
jusțor la bancul

țjj; de lucru.
f oto : N. GHENA

II AIn pagina
a 2"â
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I
I
I
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l

Organizat în cinstea celei 
de a 50-a aniversări a Parti
dului Comunist Român, al 
X-lea Concurs artistic repu
blican al formațiilor muzi
cale și coregrafice de ama
tori va debuta peste cîteva 
zile cu faza municipală. Nu
meroasele spectacole, care 
vor avea loc, și angajarea 
unui mare număr de artiști 
amatori din Valea Jiului vor 
da un impuls activității cul- 
tural-artistice de masă creînd 
o atmosferă sărbătorească. 
Această amplă competiție 
selectivă a determinat nume
roasele formații artistice 
să-și mărească și îmbogățeas
că repertoriul cu lucrări va
loroase din creația româ
nească dedicată trecutului 
revoluționar de luptă al po
porului și muncii pentru con
struirea socialismului.

Prevăzută să se desfășoa
re de-a lungul mai multor 
zile, faza municipală a con
cursului „Omagiu partidu
lui" va începe în 27 ianua
rie cu evoluția formațiilor de 
la clubul din Vulcan, prezen- 
tîndu-se în premieră și spec
tacolul folcloric brodat pe 
legenda ..Muntele fecioarei". 
La Casa de cultură din Pe
troșani va avea loc în 29 
ianuarie sDectacolul brigăzi
lor artistice de amatori la 
care vor participa cluburile 
din Lonea, Petrila. Uricani, 
Lupeni, Vulcan, Aninoasa,

I0I4L4 ADEZIUNE I I PREVEDERILE
PROIECTULUI

Adunarea activului
U.T.C. de la exploatarea
minieră și preparația din

Lupeni a evidențiat :

SPORT

NOULUI STATUT U.T.C.
Activele U.T.C. de la ex

ploatarea minieră și prepara
ția din Lupeni se 
printre cele cîteva colective 
de tineri din țară care 
inițiativa Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist au organizat o adu
nare de dezbatere a proiec
tului de statut al U.T.C. A- 
legerea este explicabilă. Or
ganizațiile U.T.C. ale mineri
lor și preparatorilor din Lu
peni s-au impus de-a lungul 
anilor prin maturitatea lor 
politică, prin capacitatea de 
mobilizare a tinerilor la creș
terea producției de cărbune, 
încă de Ia publicarea în pre
să a proiectului de statut 
uteciștii i-au studiat cu aten
ție fiecare paragraf, compa- 
rîndu-1 cu statutul anterior,

numără

la

sesizînd deosebirile care re
flectă drumul parcurs de or
ganizație, lărgirea competen
țelor și atribuțiilor sale. Dis
cuțiile pe marginea proiec
tului s-au desfășurat, deci, 
la obiect, în deplină cuno
ștință de cauză, căci — așa 
cum remarca unul din vor
bitori — în el tinerii își re
cunosc propria activitate și 
experiență, 
rațiile de 
definitoriu 
manifestat
une și aprobare a prevede
rilor proiectului, 
rîrea fermă

intențiile și aspi- 
viitor. Elementul 
al dezbaterilor s-a 
prin totala adezi-

de a
prin hotă- 
le transpu-

AI. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a 2-a)

1
I
I
Icăminul cultural din Cimpa, 

brigăzile de la cooperativa 
„Unirea", U.E.L., T.A.P.L. și 
Casa de cultură. Formațiile 
muzicale și soliștii din Lu
peni, Uricani și Cîmpu lui 
Neag vor face proba calită
ții lor în 30 ianuarie la 
bul din Lupeni.

Ultima zi a fazei pe 
nicipiu, în 31 ianuarie, 
reuni pe scena Casei de 
tură din Petroșani, 
spectacol-maraton, 
(Petroșani, Lonea, 
Aninoasa, Iscroni) și forma
țiile muzicale de la Bănița, 
Cimpa, Aninoasa, Lonea, Pe
trila. cooperativa Jiul și Ca
sa de cultură.

Sînt zile în care se vor 
constata atît posibilitățile 
artistice ale formațiilor cît 
și structura echilibrată a re
pertoriului. Judecind din- 
tr-un punct de vedere canti
tativ, se poate conchide că 
Valeți Jiului va putea fi re
prezentată, printr-o selecta- ’ 
re judicioasă, și la fazele 
superioare. Aceste zile de 
spectacol-concurs deschid o 
largă serie de manifestări ar
tistice și culturale prin care 
și artiștii amatori întîmpină 
un eveniment cu rezonanțe 
adînci pentru poporul nos
tru — semicentenarul înfiin
țării Partidului Comunist 
Român,

clu-

mu- 
va 

cul- 
într-un 

fanfarele 
Petrila,

T. S.

I 
I

I

Prin decret al Consiliului de 
Stat tovarășul Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului 
Miniștri a fost numit și 
funcția de ministru al 
culturii, 
Silviculturii și Apelor.

Tovarășul Angelo Miculescu 
a fost numit în funcția de mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii, Industri-

de 
in 

Agri- 
Industriei Alimentare,

CRONICĂ
ei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor. In același minister, to
varășul Florin loan Iorgulescu 
a fost numit în funcția de pre
ședinte al Consiliului Național 
al Apelor, iar tovarășul Ion 
Moldovan în funcția de șef al 
Departamentului Industriei A- 
limentare. Ministrul secretar da 
Stat, președintele Consiliului 
Național al Apelor și șeful De
partamentului Industriei .Ali
mentare sint membri ai Con
siliului de Miniștri.
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Cluburile sportive Știința și Jiul Petroșani CHEMAREA 
minerilor de la Petrila

și-au analizat activitatea
De curînd au avut Ioc adunările și conferințele de dare de seamă în asociațiile și 

cluburile sportive. După cum se știe, în municipiul nostru, pe lingă un mare număr de 
asociații sportive, funcționează și două cluburi puternice: Știința și Jiul Petroșani. Le-am 
notat în această ordine pentru că și activitatea lor se prezintă așa. Și cînd facem asemenea 
afirmație ne gîndim nu la numărul mult mai mare al secțiilor sportive din cadrul C.S.U. 
Știința față de cele ale C. S. Jiul, ci în primul rînd la rezultatele obținute în ultimii ani 
de cele două nuclee sportive din Valea Jiului. Ceea ce l-a apropiat oarecum pe Jiul de 
Știința este, evident, secția de navomodelism, transferată nu de mult de Ia Jiul Petrila. 
Dar, să nu uităm, de acolo a venit și cu rezultatele excelente pe care le cunoaștem.

Să trecem însă la concret. C. S. Jiul și-a analizat activitatea și și-a ales noul con
siliu de conducere la jumătatea acestei luni. Deoarece redacția nu a fost invitată să par
ticipe Ia acest eveniment, considerat, probabil, minor de către conducerea clubului, nu avem 
amănunte de la desfășurarea lucrărilor. Vom comenta însă unele aspecte ale activității 
C. S. Jiul așa cum le cunoaștem, cum ne-au fost ele prezentate pe terenurile de sport. C.S.U. 
Știința și-a consumat acest eveniment sportiv sîmbătă 23 ianuarie a. c. într-o atmosferă 
sărbătorească, în prezența celor mai competente și autorizate persoane în specialitate de 
la I.M.P., C.M.E.F.S., C.J.E.F.S., C.N.E.F.S. și Ministerul Invățămîntului. Să spicuim împreună 
din desfășurarea lucrărilor și din concluziile ce s-au impus.

Succesele 
se „coc“

la flacăra pasiunii 
și a muncii 
perseverente

Tn ultimii ani, C.S.U. Știința 
a făcut pași însemnați pe ca
lea afirmării, a dezvoltării miș
cării sportive de masă și de 
performanță în rîndul studen
ților. A devenit o tradiție ca în 
fiecare an, la scurtă vreme de 
ia începerea cursurilor univer
sitare, să se organizeze dispute 
pasionante pe ani de studii 
pentru depistarea talentelor 
nou sosite, pentru selectarea u- 
nora și promovarea lor în lo
turile echipelor divizionare. De 
asemenea, se organizează com
petiții dotate cu anumite cupe 
și trofee, care angrenează la
întreceri un mare număr de
studenți.

Rezultate din ce în ce mai
bune au obținut și unele e- 
chipe care activează în divi
ziile naționale, unii sportivi in
dividuali. Toate aceste rezul
tate s-au „dospit** și apoi „copt“ 
!a flacăra pasiunii, a muncii 
perseverente, a dăruirii. De 
mulți ani de zile, la I.M.P. lu
crează, într-un nucleu închegat, 
profesorii Gheorghe Irimie — 
sufletul mișcării sportive stu
dențești din Petroșani —, Teo
dor Szilagyi. Eronim Ceacu, 
Nicolae Barabaș, alte cadre di
dactice. nespecializate în sport, 
dar care au știut să pună în
totdeauna umărul la greu, să 
sufere chiar pentru echipele 
institutului, să le însoțească 
permanent la meciuri, să le a- 
jute moral — și nu numai mo
ral — insuflîndu-le tenacitate 
și încredere în propriile forțe. 
Am putea numi aici multe nu
me dar nu ne vin în minte 
decît cîteva : Nicolae Iliaș, Au
rel Suciu, Nicolae Toderici, An- 
ghel Stoichițoiu, Septimiu 
Krauss, Cornel Hirian, Ioniță 
Pădure, Nicolae Ungureanu, 
Dumitru Kati, Ion Dijmărescu. 
De asemenea, conducerea insti
tutului, rectorul personal — 
prof. dr. ing. Aron Popa — a 
sprijinit mișcarea sportivă, a- 
lâturînd-o întotdeauna ca fac
tor ajutător învățăturii. Numai 
așa sînt posibile rezultate de 
valoare la toate nivelele: prin 
pasiune, dăruire, perseverență, 
înțelegere, disciplină și ajutor.

Să punctăm și disciplinele 
sportive care se practică la 
I.M.P., adăugind cîteva cuvinte 
despre fiecare :

Rugbiul -
in virful piramidei

De mai mult timp, dintre 
toate ramurile s.portive practi
cate la I.M.P., rugbiul deține 
primul loc. Activînd în divizia 
A, alături de ceea ce are mai 
bun jocul cu balonul oval în 
țara noastră. Știința Petroșani 
a reușit să-și impună autori
tatea, situîndu-se pe locuri frun
tașe, alături de cele trei mari 
bucureștene — Steaua, Grivița 
Itoșie, Dinamo și înaintea la
șului, Clujului, Timișoarei, 
Constanței. Cu patru maeștri ai 
sportului în echipă — Dinu, 
Itusu, Graur, Th. Rădulescu —, 
cu doi internaționali A — Dinu 
și Marinescu și cu un interna
țional de tineret — Bărgăunaș 
—, Știința Petroșani s-a impus 
ca una dintre cele mai bune 
echipe de rugbi din țară, deși 
(joacă întotdeauna handicapată 
de un teren propriu, de o a- 
sistență numeroasă care s-o în
curajeze. De scurtă vreme, la 
cîrma ei a venit un nou an
trenor — Theodor Rădulescu —, 
priceput, energic și sever, care 
încearcă s-o urce pe Știința 
mai sus în ierarhia rugbiului 
românesc.

Nu-i mai puțin adevărat că 
această echipă a fost și cea 
mai mult ajutată, iar compo- 
nenții ei au înțeles acest lu
cru.

Fotbalul —
puternică revenire

Știința Petroșani a acționat 
mu Iți ani în campionatul re
gional de fotbal, obținînd re
zultate bune. După promova
rea în divizia C, ea s-a impus 
în scurtă vreme printre cele 
mai bune formații din seria 
sa, în vara anului 1969 parti- 
cipînd la barajul de la Cluj 
pentru promovajea în divizia 
B. Dai șansa nu i-a surîs. Ca 
urmare, în campionatul urmă

tor, 1969—1970, Știința s-a aflat 
la trei pași de retrogradare, 
pentru ca în campionatul ac
tual ea să țintească din nou 
vîrful piramidei, de pe locul 
II a) clasamentului, pe care 
s-a situat la sfîrșitul turului. 
Echipă sobră, omogenă și dis
ciplinată, avînd la timonă, de 
mulți ani, pe același pasionat 
și priceput antrenor Gheorghe 
Irimie, Știința Petroșani a adus 
multe satisfacții suporterilor 
săi, în prezent anunțîndu-le, din 
nou, curajosul asalt spre di
vizia B.

Baschetul -
nici prea, prea...

De cîțiva ani buni, Știința 
Petroșani are și o echipă de 
baschet în divizia B. De-a lun
gul campionatelor, ea a înre
gistrat comportări contradicto
rii, talentații săi componenii 
Bocbiș, Boboiceanu, Ianoșiga, 
David, Sturek nereușind întot
deauna să-și impună calitățile 
și puterea de luptă. Baschet- 
baliștii de la Știința s-au men
ținut însă în preajma jumătă
ții clasamentului, dînd speran
țe dar și griji antrenorului 
Teodor Szilagyi și suporteri
lor echipei. Este totuși o for
mație sobră, capabilă de mai 
mult.

Acum, la puțin timp de la 
reluarea antrenamentelor, un 
accident stupid (alunecare pe 
trepte în drum spre sala de 
sport a I.M.P., la o lecție de 
pregătire cu elevii săi) l-a izo
lat pe antrenorul Teodor Szi
lagyi de echipă pentru o pe
rioadă, probabil, mai lungă. 
Consiliul C.S.U. Știința trebuie 
să ia măsuri operative pentru 
ca pregătirea echipei să con
tinue în bune condițiuni — 
mai ales după sesiunea de e- 
xamene a studenților.

Gimnastica —
amintiri, amintiri...

Sport olimpic, dar deosebit 
de pretențios, practicat de la 
cele mai fragede vîrste, gimnas
tica a înregistrat, în anii tre- 
cuți, unele rezultate bune Ia 
I.M.P., prin Emil Beg și Ște
fan Urmanczki. Dar anii au 
trecut, suplețea și vigoarea ce
dează, iar alte elemente mai 
tinere, talentate, n-au urcat 
treptele I.M.P. De asemenea, 
lipsa bazei materiale corespun
zătoare și antrenamentele spo
radice au fost alte cauze care 
au aruncat în anonimat gim
nastica la I.M.P. Iar căile de 
revenire la suprafață se paie 
că sînt foarte dificile, mai ales 
pentru -că nu există — în pri
mul rînd — materia (omul) ca
re trebuie plămădită.

Șahul —
cu o floare, două...

Și în sportul minții, Știința 
a cunoscut unele succese. Can
didatul de maestru Iosif Lazăr 
a avut comportări meritorii la 
întrecerile oficiale la care a 
participat, iar Ștefan Csavlo- 
vics — campionul I.M.P. pe 
anul 1970 — va reprezenta in
stitutul la apropiatele campio
nate universitare de la Sinaia. 
Dar cu o floare, două... nu 
se face primăvară. Mai ales 
că Iosif Lazăr s-a transferat 
la Jiul Petroșani. In șah se 
poate face mai mult la I.M.P., 
dacă cineva va accentua pe ,i“.

Handbalul - 
decădere și 

speranfe
Mulți ani la rînd, handba- 

liștii de la Știința au strîns 
în jurul dreptunghiului de 
zgură roșie de la stadionul 
„Jiul" sute, poate mii, de spec
tatori la disputele cu colegii 
lor din divizia B, oferindu-le 

multe satisfacții. Dar, ca în
totdeauna și pretutindeni, indis
ciplina a șubrezit și «aici acti
vitatea. In anul trecut, unii 
jucători nu s-au mai antrenat 
cu toată seriozitatea, pe teren 
nu s-au mai dăruit ca altă 
dată, iar în viața personală 
au uitat că sînt sportivi de 
performanță. O comportare 
lamentabilă cu Chimia Tumu 
Măgurele, la Petroșani, pierdu
tă de gazde, și apoi una tot 
Ia Petroșani, cu C.S.M. Reșița, 
în care Ciora și Dan se clă
tinau pe teren după petrece
rea de-o noapte, un 5—5, și 
Știința Petroșani avea să re
trogradeze din divizia ,.B“, deși 
prezenta un lot pe care și l-ar 
fi dorit multe colege ale sale 
de divizie.

încercând să-și pregătească 
drumul de întoarcere spre 
,,B“, Știința a terminat pe pri
mul loc, neînvinsă, campionatul 
județean, urmînd ca în pri
măvara acestui an să susțină 
barajul de promovare în ,.B“. 
Echipa esle handicapată acum 
de plecarea antrenorului Nico
lae Barabaș, dar Consiliul 
C.S.U. Știința are datoria să 
acționeze de pe acum pentru 
ca echipa să aibă un îndru
mător și să ajungă acolo unde 
o dorim CU toții : în divizia 
„B".

Voleiul —
a fost odată...

Petroșănenii își amintesc de
sigur de echipa de volei Ști
ința Petroșani de acum cîțiva 
ani cînd Crivăț. Hornicaru, 
Brandenburg, frații Gornovicea- 
nu, Cojocaru, Muller, dădeau 
bătaie de cap tuturor parte
nerilor dc întrecere care ve
neau la Petroșani. Apoi voleiul 
petroșănean a căzut din ce în 
ce. mai mult. Jucătorii buni au 
plecat pe rînd, după termina
rea institutului, iar alții de a- 
ceeași valoare sau chiar de 
valori apropiate nu au venit 
la I.M P. Așa se face că anul 
trecut Știința Petroșani a re
trogradat din divizia B, activînd 
în campionatul municipal, unde 
deține primul loc. Nădejdi de 
revenire în „B“ sînt puține da
că ținem seama de valoarea 
scăzută a componenților lotu
lui, de postura de navetist Pe
troșani — Hunedoara în care 
se află antrenorul voleibaliș
tilor, Eronim Ceacu.

Schiul și 
turismul — 

copii vitregi
Pentru schi și turism Valea 

Jiului are posibilități nelimi
tate. Și totuși aceste discipli
ne sportive, nu prea costisi
toare, pentru care baza mate
rials ți-o oferă natura, sînt 
de-a dreptul neglijate la I.M.P.

(și nu numai Ia I.M.P.). Spor
turi deosebit de plăcute, de 
recon fortante și odihnitoare, 
schiul și turismul au devenit 
niște copii vitregi pe care ni
meni nu-i bagă în seamă. Și 
nu-i admis. Nu-i admis mai 
ales pentru un club ca Știința, 
cu atîțîa sportivi, cu atâtea 
posibilități.

Luptele și 
atletismul 

pe aceeași treaptă 
(de jos)

In cadrul C.S.U. Știința ac
tivează și secțiile de lupte și 
atletism, dar rezultatele lor 
sînt mult, mult prea modeste, 
situîndu-se pe aceeași treaptă 
de jos în ierarhia sportului 
studențesc la I.M.P. Și în a- 
cesle ramuri sportive există 
posibilități mai mari la I.M.P.

Judo-ul —
mezinul își cere 

drepturile
Cea mai tînără ramură spor

tivă îndrăgită la I.M.P. este 
judo. Un nucleu restrîns de 
sportivi, dar cam orgolioși, ce-și 
slăvesc de pe acum gradul de 
pregătire, s-au angajat într-unul 
din cele mai noi și mai spec
taculoase sporturi. Ei nu au 
fost însă suficient sprijiniți, 
lucru pe care l-au reclamat 
cu necesitate și pe bună drep
tate în cadru) adunării. Consi
liul C.S.U. Știința a luat notă 
de doleanța tinerilor Judoka și^j 
va ajuta cu tot ceea ce le vă 
trebui pentru ca rezultatele lor 
bune, pe care le speră-, să nu 
întîrzie prea mult.

Dacă toate 
forțele...»

După cum lesne se poate 
observa, în unele ramuri 'spor
tive rezultatele au fost modes
te, mult sub posibilitățile exis
tente. Una dintre cauzele prin
cipale ale acestei stări de lu
cruri este slaba preocupare a 
unor membri ai birourilor sec
țiilor respective, care s-au mul

țumit cu puțin, cu atît cit s-a 
putut realiza fără prea mari 
eforturi.

Evident, nimeni nu are pre
tenția ca 12 sau 14 discipline 
sportive să aibă rezultate la 
fel de bune, dar unele dintre 
ele sînt de-a dreptul nemulțu- 
mitoare. Și se poate face to
tuși ceva mai mult. Insă nu
mai dacă toate forțele...

★

Ca președinte de onoare al 
clubului sportiv universitar Ști
ința a fost ales prof. dr. ing.

Aron Popa, rectorul I.M.P., iar 
ca președinte — conf. dr. ing. 
Nicolae Iliaș. Au fost, de ase
menea, aprobate birourile ce
lor 10 secții sportive care ac
tivează în cadrul clubului.

Baza sportivă 
se va face

Ceea ce nu s-a realizat de 
ani de zile la I.M.P. este o 
bază sportivă proprie pe care 
să-și desfășoare activitatea e- 
chipele sale, destul de multe 
la număr. Se știe că formațiile 
de rugbi, fotbal, handbal, bas
chet — primele două mai ales 
— au întâmpinat multe greu
tăți în pregătire și în desfă
șurarea meciurilor de campio
nat datorită lipsei unor tere
nuri proprii. Tot pentru acest 
motiv, Știința a intrat uneori 
în conflict cu C. S. Jiul căruia 
i-a solicitat terenul, dar pe 
care — din motive mai mult 
sau mai puțin obiective — nil 
l-a primit decît rareori.

Se vorbește de mult că Ști
ința și-ar construi o bază spor
tivă proprie. S-a vorbit și cu 
prilejul despre care scriem. 
Se pare că acum, mai mult ca 
oricînd, există bani și dorința 
de a se realiza ceea ce s-a 
propus. Studenții vor ajuta din 
toate puterile prin muncă pa
triotică. Se preconizează ca în 
1972 baza sportivă a I.M.P. să 
găzduiască primele . întreceri 
oficiale. Ar fi și timpul...

Moment 
emoționant

în încheierea lucrărilor adu
nării de dare de seamă a 
C.S.U. Știința Petroșani a avut 
loc un moment emoționant. 
Cei prezenți și-au luat ,,la 
revedere** de la profesorul 
Nicolae Barabaș, care a lucrat 
mulți ani la I.M.P., unde a 
obținut rezultate bune cu echi
pa de handbal... pînă anul 
trecut. Rectorul institutului — 
prof. dr. ing. Aron Popa — a 
adresat cuvinte de mulțumire 
prof. Nicolae Barabaș pentru 
munca sa rodnică și îndelun
gată în cadrul I.M.P., și-a ex
primat satisfacția pentru pro
movarea acestuia la Universi
tatea „Babeș-Bolyai" din Cluj, 
dorindu-i mult succes în acti
vitate și în viață.

Secretarul C.S.U. Știința — 
prof. Gheorghe Irimie — i-a 
înmînat colegului său o fru
moasă amintire din partea 
clubului : o minge de handbal, 
avînd înscrise pe ea numele 
tui- r jucătorilor pe care i-a 
antrenat la Știința Petroșani, 
un tricou alb și un fanion al 
clubului.

C. S. Jiul se 
consolidează
Și rezultatele sportivilor de 

la Jiul Petroșani — fie navo- 
modeliști, fotbaliști, handba 
liști, atleți, șahiști — au fost 
reflectate cu oportunitate în 
coloanele ziarului nostru. Prin 
transferarea navomodeliștilor 
de la Jiul Petrila și a hand
balistelor de la Școala sporti
vă Petroșani. C. S. Jiul Pe
troșani a devenit mai puternic, 
și-a conturat mai precis di
mensiunile propriei activități. 
Să facem cîteva sublinieri și 
asupra activității secțiilor ce 
activează în cadrul C. S. Jiul 
Petroșani, cu unele referiri 
mai insistente la pregătirea 
schimburilor de mîine.

Navomodelism ul - 
pe prima treaptă

Despre navomodeliștii de la 
Jiul Petroșani, cotați printre 
cei mai buni din țară, am scris 
în repetate rînduri. Este, poa
te, secția în care se muncește 
cel mai mult, secția care a 
adus cele mai mari satisfacții 
clubului, deși răsplata muncii 
nu a fost pe măsura succese
lor obținute. Secție cu trei 

maeștri ai sportului — Leontin 
Ciortan, Frederich Csaszar, 
Tiberiu Kiss —, cu alți com- 
ponenți talentați, cu o bază 
sportivă modernă, navomode
lismul petroșănean și-a trecut 
de muît faima peste granițele 
județului și chiar >iîe țării. 
In aceste zile, navomodeliștii 
petroșăneni se pregătesc febril 
pentru noul sezon eompetițio- 
nal. Nu vom spune mai multe, 
deoarece am scris chiar în pa
gina „Sport* de săptămîna tre
cută despre navomodeliștii ue 
la Jiul.

Fotbalul — 
■ntr-o perioadă 

de căutări
Iubitorii fotbalului din Va

lea Jiului au cunoscut în ul
timii ani multe satisfacții ofe
rite de Jiul Petroșani. Echipa 
era tînără și mergea bine. Dar 
cum totul în lumea asta are 
un termen de garanție, și 
omul are unul. Iar al sportivu
lui, mai ales, acest termen este 
bine stabilit. Din aceasta cau
ză principală credem noi că 
Jiul a evoluat mai slab în ac
tualul campionat al diviziei A, 
ajungînd pentru prima dată pe 
un loc atît de îngrijorător
— 13 — în clasament. Pentru 
că echipa a ajuns la o vîrstă 
medie — 28 de ani — care nu 
mai poate garanta succesele.

De altminteri, cauzele sînt 
mai multe și au fost publicate 
în ziarul local, în cel județean, 
în presa centrală de speciali
tate. Ceea ce am vrea să mai 
subliniem noi este lipsa de 
preocupare a antrenorilor 
Coidum (într-o oarecare mă
sură) și Ozon (mai ales), pre
cum și din partea conducerii 
secției de fotbal a C. S. Jiul 
de a pregăti schimbul de mii- 
ne al fotbaliștilor noștri. Așa 
se face că noul antrenor Ion 
Bălănescu a preluat o echipă 
în vîrstă care nu mai poate 
da randamentul necesar. Sin
gurul, poate, care a prevăzut 
pericolul iminent al Jiului în 
atare situație, antrenorul Bă- 
lănescu a trecut la primenirea 
lotului — operație absolut ne
cesară. Un lucru însă nu în
țelegem : renunțarea eu ușu
rință la un tînăr talentat — 
Dobrescu — în urma unor 
escapade nocturne ale aces
tuia, în locul unei munci edu
cative mai intense, mai sub
stanțiale. Și încă ceva . dacă 
s-a renunțat, totuși, la Do
brescu de ce nu a fost cedat 
Științei, eventual în schimbul 
portarului Marincan, mai ales 
acum în condițiile în care Jiul 
a rămas doar cu un portar
— Hlopețchi. Se pare că misi
unea aceasta de creștere a ca
drelor. de pregătire și promo
vare a lor în primul eșalon, 
de educație, nu este bine în
țeleasă la C. S. Jiul. Se mer
ge prea mult pe „importuri" de 
jucători, care costă, apoi plea
că repede (Baicu, Țurcan, Ma
rinescu), neglijîndu-se nejusti
ficat elementul local de care 
nu se duce lipsă.

In orice caz, suporterii Jiu
lui așteaptă să-și vadă favo- 
rîții venind puternic pe dru
mul de reîntoarcere.

Handbalul — 
o permanentă 

promisiune
Și handbalistele — echipa 

divizionară B a profesorului 
Eugen Bartha — au avut com
portări bune și mai puțin 
bune. De cîtva timp încearcă 
să bată timid la poarta primei 
divizii, dar de fiecare dată se 
desprinde alta care i-o ia îna
inte. In ultima vreme, echipa 
a fost lipsită de aportul unor 
titulare și rezultatele n-au 
fost cele dorite. Se așteaptă va 
ele să fie mai substanțiale în 
returul campionatului pentru 
care se pregătesc de pe acum 
cu conștiinciozitate.

Atletismul —
in espectativă ?
Un antrenor priceput și ini

mos — Ion Ciofîcă — a smuls 
rezultate bune cu atleții și 
atletele sale, componenți ai 
echipei divizionare B a jude
țului Hunedoara. Apoi, ajunși 
pe o treaptă superioară de a- 
firmare, unii au plecat în alte 
părți, alții au renunțat la ac
tivitatea competițională. Acum, 
atleții de la Jiul s-au oprit la 
un punct, de unde se desprind 
cam greu. Sau poate că aici 
pregătesc viitoarele succese pe 
care spectatorii le așteaptă?!...

Sec(ii noi
Pe cititorii noștri îi infor

măm că la adunarea de dare 
de seamă a C. S. Jiul Petro
șani, ca președinte de onoare 
al clubului a fost numit minis
trul minelor și geologiei, Bujor 
Almășan, iar ca președinte — 
Ioan Karpinecz, director ad
ministrativ în C.C.P. Totodată, 
au fost constituite secțiile de 
6chi și tenis de cîmp, cărora 
va trebui să li se acorde o 
deosebită atenție întrucît exis
tă mari posibilități de dezvol
tare a lor.

De altminteri, Consiliul 
C. S. Jiul Petroșani trebuie să 
se îngrijească mai mult de 
toate secțiile sportive ce ac
ționează în cadrul clubului.

Dumitru GHEONEA

(Urmare din pag. 1)

— deschiderea blocului II, 
orizontul XVI, prin punerea 
iu funcție a transversalei
principale vest (cu un an _ trimestrul IVi
înainte de termen)

— deschiderea blocurilor III 
și IV de la orizontul IX, prin 
executarea transversalei 14-15

1971

vest (cu 6 luni înainte de — trimestrul II
termen)

— remiza de locomotive de
1971

la orizontul 16 (cu 9 luni îna trimestrul I
inte de termen)

— remiza de locomotive de 
la orizontul XIV (cu o lună

1971

înainte de termen)
• Gradul de utilizare a 

mașinilor—unelte din ateliere

mai 1971

le minei va fi îmbunătățit cu 
• Indicele de folosire a 

fondului de timp maxim dis

5 la sută 5 la sută

ponibil va spori cu
• Volumul producției glo

bale Ia 1900 lei fonduri fixe 
va crește, față de anul 1970,

0,5 la sută 0,5 la sută

cu 30 Iei 30 Iei

CHEMAREA 
colectivului Grupului de 

șantiere Valea Jiului 
al T. C. H.

(Urmare din pag. 1)

• predarea a două obiective cu cite 19 zL- înainte 
de termen, respectiv, blocurile 16 C și 16 D Vulcan;

• economii la prețul de cost de 20 mii Iei;
9 economii la materiale prin reducerea consumurilor 

specifice după cum urmează:
— material lemnos — 4 mc
— oțel beton — 2 tone
— cărămidă — 5 000 bucăți
— ciment — 7 tone
— țevi conductă — 140 ml.
In vederea realizării sarcinilor de plan și a obiecti

velor din angajament:
— vom spori indicele de utilizare a timpului de lucru 

cu 0,5 la sută față de anul 1970;
— se va extinde acordul global în proporție de 60 Ia 

sută din totalul de muncă prestat in acord;
— pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a șan

tierelor, se vor construi o stație semiautomată pentru fa
bricat beton și mortar în tranzitul Vulcan și cite o magazie 
de depozitare a materialelor in tranzîtele Lupeni și Pe
troșani.

TOTALĂ ADEZIUNE
(Urmare din pag. 1)

ne în practică expriinîndu-se 
convinge ea că ci va da un 
nou in ,.uls vieții de organi
zație.

Citind proiectul de statut, 
arătau în cuvîntul lor in
ginerul Ristea Uzonovici, 
secretarul organizației de ba
ză de Ia sectorul I și Con
stantin Andrieș, secretarul 
organizației de bază de la 
ipreparație. atenția îți este 
reținută încă de la primul 
capitol. In proiect sînt defi
nite cu claritate caracterul, 
scopul și atribuțiile organi
zației de tineret, subliniindu- 
se că U.T.C. organizează ne
mijlocit acțiuni in sprijinul 
procesului de producție, acti
vități politico-educative, cul- 
tural-artistice, distractive, 
sportive și turistice, de pre
gătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, corespunză
tor particularităților de vîr
stă, preocupărilor specifice 
diferitelor categorii de tineri. 
O asemenea precizare era 
deosebit de necesară deoare
ce mai dăinuie pe alocuri 
concepția că organizațiile 
U.T.C. nu trebuie să se o- 
cupe de problemele produc
ției...

— De o mare importanță 
pentru dezvoltarea democra
tismului vieții de organiza
ție — aprecia Rudolf Iano- 
vetz, locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. pe exploa
tare, mi se pare alineatul ca
re precizează că „adunările 
și conferințele U.T.C. vor 
discuta și propune candidați 
pentru organele U.T.C. ime
diat superioare**. Av“m ast
fel convingerea — a adăugat 
el — că în organele de con
ducere ale U.T.C. vor fi a- 
leși cei mai buni uteciști, 
cu o temeinică pregătire 
profesională și politico-ideo- 
logică, cu prestigiu și auto
ritate morală în rîndurile ti
nerilor, cu pasiune și expe
riență în munca de organi
zație.

Alexandru Rusu, secreta
rul organizației de bază de 
la sectorul III, a apreciat 
ca deosebit de pozitiv fap
tul că primirea în U.T.C. 
se hotărăște în mod strict 
individual de către aduna
rea generală a organizației 
de bază și nu de către birou, 
cum se intîmpla pînă acum, 
existînd astfel garanția că în 
U.T.C. vor intra cu adevă
rat tinerii cei mai meritu
oși, în urma cunoașterii pro
funde și examinării atente 
a activității și comportării 
lor de către ceilalți membri 
ai organizației. Iar Iosif Goz
man, secretarul organizației 
de bază de la sectorul tran
sporturi, se declara întruto- 
tui de acord cu noua preve
dere din statut care legi
ferează dreptul organizației 
U.T.C. de a-i trage la răs
pundere pe cei care nu au 
o comportare demnă în fa
milie și societate, nu mani
festă în toate împrejurările 
stimă și respect față de cei 
ce muncesc, de femei și 
vîrstnici, nu-șj sprijină to
varășii de muncă în depăși
rea greutăților etc. Acest lu
cru — a observat el — era 
lăsat pină acum la apreci
erea organizației care, de 
multe ori, ignora astfel de 
abateri.

Dezbaterile nu și-au pro

pus să facă numai o trecere 
în revistă a celor mai impor
tante prevederi ale proiectu
lui, ci să contribuie efectiv 
la îmbunătățirea conținutu
lui său pentru a putea răs
punde mai bine exigențelor 
și imperativelor ce se ridică 
în fața organizației de tine
ret. Propunerile — numeroa
se — au fost strînse și siste
matizate pentru a fi utili
zate la definitivarea statu
tului, evidențiindu-se astfel 
o practică devenită obișnu
ită în ultimul timp : consul
tarea cu masele în luarea 
celor mai importante deci
zii care le privesc direct. 
Referindu-se la articolul ca
re trasează comitetelor U.T.C. 
obligativitatea de a convoca 
periodic adunări ale activu
lui lor pentru dezbaterea 
problemelor importante ale 
muncii U.T.C., Maria Con- 
doiu, membră a comitetului 
U.T.C. pe exploatare, evi
denția necesitatea delimitării 
stricte a intervalului (lunar, 
trimestrial etc) Ia care vor 
trebui convocate adunările 
activului pentru a nu se a- 
junge Ia exagerări într-un 
sens sau altul căci „periodic" 
poate însemna și o lună dar... 
și un an! In aceeași ordine 
de idei, inginerul Victor Cor- 
padea, secretarul comitetului 
U.T.C. de la preparație, își 
exprima părerea că artico
lul 45 este formulat ambi
guu, ceea ce va da naștere 
Ia interpretări diferite și 
arbitrare, producind greutăți 
în strîngerea cotizației. In 
proiect se spune că uteeiș- 
tii care nu au un venit fix 
plătesc o cotizație lunară de 
6,50 lei. Or, se știe, a argu
mentat el — că în urma 
introducerii noului sistem de 
salarizare, puțini oameni ai 
muncii mai au venituri fixe. 
Ele variază in raport cu rea
lizarea planului. Probabil 
că — a mai spus vorbitorul 
— proiectul se referă Ia 
uteciștii nesalariați. Atunei 
ar trebui să se sublinieze 
acest lucru...

S-au făcut, de asemenea, 
referiri la ultimul articol al 
proiectului în sensul preciză
rii exacte a cotelor — părți 
care rămin la dispoziția or
ganizațiilor U.T.C. din cotiza
ția membrilor, din acțiunile 
voluntar-patriotice precum și 
din veniturile provenite din 
manifestările cultural-sporti
ve, artistice și din alte înca
sări.

însăși ținerea acestei adu
nări — releva în încheierea 
lucrărilor Constantin Purei- 
leanu, secretar al comitetu
lui județean al U.T.C. — 
demonstrează că uteciștii de 
la mina și preparația din 
Lupeni se bucură de presti
giu și autoritate în cadrul 
organizației revoluționare a 
tineretului din România. Nor 
trebuie să răsplătim cum se 
cuvine această prețuire. Nu 
ne îndoim că cele două orga
nizații din Lupeni vor de
pune și în continuare toate 
eforturile pentru îndeplini
rea sarcinii încredințate de 
partid — consemnată în pro
iectul de statut — de a face 
educația comunistă tineretu
lui, de a promova în rîndu
rile acestuia idealurile de 
pace, respect reciproc și în
țelegere intre popoare — te
melia politicii externe a par
tidului și statului nostru.
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Conferința organizației de sindicat 
de la Depoul de locomotive 

C. F. R. Petroșani 

MM le gini n - 
hiii sigilii a nA vita

Conferința sindicatului de la 
Depoul de locomotive C.F.R. 
Petroșani a prilejuit o analiză 
multilaterală a muncii desfă
șurate în anul 1970 de către 
birourile grupelor și comitetul 
sindicatului din unitate. Re
zultatele obținute în producție 
de către colectivul de muncă 
al depoului, cum sint : înde
plinirea sarcinilor planului 
cincinal la 10 noiembrie 1970, 
realizarea planului anual de 
producție pe 1970 în proporție 
de 104 la sută și al producti
vității muncii în proporție de 
165 la sută, economiile în va
loare de 300 000 lei, economisi
rea unei cantități de 425 tone 
rombustibil convențional re
flectă sporirea contribuției or
ganizației sindicale la îndepli
nirea sarcinilor economice.

Darea de seamă prezentată 
de tov. Grigore Ciocîrlan, pre
ședintele comitetului sindicatu
lui, a constituit o bază de dis
cuții privind problemele funda
mentale ale procesului de pro
ducție. In centrul atenției s-au 
situat desfășurarea transportu
lui în bune condițiuni de si
guranță și regularitate : între
ținerea tehnică și termotehnică 
a locomotivelor : aducerea tre
nurilor întîrziate la trasa lor : 
reducerea consumului specific 
de combustibil și lubrifiant': re
ducerea timpului de imo
bilizare a locomotivelor în re
parații : calitatea reparațiilor 
șa. care au constituit totodată 
și obiectivele întrecerii socia
liste desfășurate între brigăzile 
de locomotive, ture. servicii, 
cchioe de reparații.

Participant ii la discuții au 
apreciat preocuparea comitetu
lui sindicatului. s"b conduce
rea comitetului de partid. si

strînsa colaborare cu conduce 
rea tehnico-administrativă în 
calificarea și ridicarea nivelu
lui de calificare a personalului 
de locomotivă și din atelierul 
de reparații, întărirea discipli
nei în muncă, a respectării nor
melor de tehnică a securității, 
activități care s-au soldat cu 
rezultate valoroase și anume t 
calificarea în 1970 a 39 fochiști, 
15 mecanici-ajutori pentru lo
comotive D.E.. 5 mecanici pen
tru L.D.E. și 2 pentru L.D.H. ; 
s-au reparat cu spălare 492 lo
comotive și 15 cu ridicare de 
pe osii : nu s-a produs nici un 
accident de muncă : au fost re
duse absențele de la serviciu.

Punîndu-se în relație directă 
aceste realizări cu sarcinile de 
plan pe 1971, în conferință s-a 
arătat că creșterea în acest an 
a producției de cărbune pe Va
lea Jiului cu aproape 300 000 
tone, ridica în fața muncitori
lor dfn depou, a comitetului 
sindicatului sarcini sporite.

Numeroși vorbitori au criti
cat. totodată, insuficienta preo
cupare a grupelor si comitetului 
sindicatului față de mișcarea 
de inovații (în 1970 s-a înre
gistrat o singură inovație), a- 
gitatia vizuală (la gazeta de 
perete articolele nu s-au înlo
cuit de la I * * 4 * * * * 9 *'’ august 1970). îm
bunătățirea ennditiilor de mun
că și do viată aTe salariatilor.

I n afara probleme
lor comerciale 
trebuie să găsim

I timp să urmărim 
și modul cum 
gestionarii și în

treg personalul salariat res
pectă regulile de prevenire și 
combatere a incendiilor. Ast
fel, conducerea O.C.L. produ
se industriale, cu sprijinul co
misiei tehnice, a trasat din 
vreme sarcini concrete pen
tru fiecare responsabil cu pro
blemele de P.C.I. In afara 
indicațiilor scrise, care s-au 
difuzat tuturor gestionarilor 
spre luare la cunoștință, s-au 
tipărit reguli P.C.I., diferite 
afișe etc. Comisia tehnică și-a 
stabilit un plan de măsuri 
în care sînt consemnate, sarci
nile ce revin membrilor comi
siei de prevenire și stingere 
în baza instrucțiunilor de ra
mură nr. 180/1969 a M.C.I.

Analizînd activitatea pe 
linie de prevenire a incendii
lor din unitățile comerciale 
s-ar putea afirma că, în ge
neral lucrurile se desfășoară 
pe un făgaș bun. De pildă, la 
unitățile nr. 63, 11, 6 din Pe
troșani ; 53, 70 din Lupeni și 
multe altele, gestionarii aces
tor unități se preocupă cu 
simț de răspundere de înlă
turarea tuturor deficiențelor 
ce ar putea constitui cauze 
ale focurilor, de organizarea 
pazei contra incendiilor la 
locurile de muncă conform 
instrucțiunilor M.C.I. nr. 
180/1969 și a instrucțiunilor 
M.A.I. nr. 362/1963 art. 25.

Dar, pe lingă gestionarii 
conștienți de ceea ce înseam
nă incediu într-o unitate co
mercială, mai sint și gestio
nari care privesc prevenirea 
incendiilor formal, dînd dova
dă de dezinteres. De exem
plu, la magazinul de confecții 
nr. 25 din orașul Vulcan, al 
cărui gestionar este de peste
4 ani tov. Avram Victor, în
toată această perioadă nu a
avut curiozitatea să se uite la
hidranții de incendiu interiori
dacă sînt în stare de funcțio
nare, mai mult confirmă că
nici nu cunoaște ce ar repre
zenta această firidă în zidul 
interior al magazinului, cu 
toate că zilnic se lovește de
ea de zeci de ori. Dar lucru
rile în realitate nu sînt așa, 
respectivul gestionar făcînd 
doar pe neștiutorul ; hidran
tul nu era dotat cu accesoriile 
respective (furtun, țeavă, ele.) 
și nici dumnealui nu' s-a de
ranjat să sesizeze conducerea 
O.C.L. pentru a primi cele

Dezbaterile conferinței, pro
punerile vorbitorilor, au relie
fat botărîrcâ colectivului de
poului de a'sbori continuu re
zultatele obținute ani de-a rîn- 
dul, de a în.tîmpina aniversarea 
semicentenarului P.C.R. cu 
noi și tot mai importante rea
lizări.

». IOSIF

IN EDITURA 
POLITICĂ 

au apărut:
0 Seci» togia și practica so

cială. (Contribuții la uti
lizarea cercetării sociolo
gice în activitatea social- 
politică).

0 Pașaport pentru infern. 
(Halucinanta aventură a 
stupefiantelor).

• Mafia și stupefiantele.

0 Spionii veneau din in
fern.

Mica 
publicitate

Olaru Giga mulțumește, pe a- 
ceastă cale, tuturor celor care 
au fost alături de dînsa în zi
lele de grea încercare prilejuite 
de decodarea soțului.

Noi utilaje în dotarea exploatărilor 
forestiere

Sectoarele forestiere din 
cadrul U.E.L. Petroșani au 
fost înzestrate în această 'u- 
nă cu noi utilaje și mijloace 
tehnice necesare pentru des
fășurarea procesului de pro
ducție în anotimpul de iar
nă.

Astfel, sectorul Cîmpu lui 
Neag a fost dotat cu un bul
dozer S-l 500 cu lamă, care 
va fi folosit la deszăpeziri, 
la construcția drumurilor de 
scos și aoropiat lemnul, pre-

Chemare la
Pe strada Independenței 

— Petroșani, unde lo
cuim, aprovizionarea cu bu
lei ii de aragaz o face 
șoferul N. Siminic de pe 
mașina cu nr. 2 669. Trebuie 
s-o spunem deschis că sîn- 
1em nemulțumiți de faptul 
că distrib.uie buteliile după 
bunul său plac. Dacă cumva 
iaci imprudența să-i atragi 
atenția cum că nu procedea
ză bine, ai sfeclit-o. Nu ține 
seama nici dacă ai o vîrstă

cum și la menținerea dru
murilor forestiere în stare 
bună.

Tot în cadru] acestor mă
suri, sectoarele de la Roșia 
și Lonea au fost dotate cu 
mai multe ferăstraie meca
nice de tip Drujba, iar la 
exploatările Pleșa și Valea 
Mării au fost puse în func
țiune două grupuri electro
gene pentru acționarea funi- 
cularelor de transportare a 
lemnului.

—————— ■!

bunăcuviinfă I
înaintată. Ridică tonul și-ți 
adresează cuvinte jignitoa
re. Noi vrem butelii, dar 
fără nervi și atunci cînd 
avem nevoie și nu după 
bunul plac al șoferului. Am 
scris aceste rînduri cu gîn- 
du.1 de a-1 ajuta pe șoferul 
Siminic să-și schimbe mo
dul de a distribui buteliile 
și vocabularul, care nu-i fac 
cinste.

Un grup de locatari 
din strada Independenței

Pe urmele materialelor miMicate 
„CE S-A ÎNTÎMPLAT

LA FABRICA DE LAPTE ?“
In răspunsul trimis redac

ției de către întreprinderea 
de industrializare a laptelui 
— Simeria, semnat de directo
rul unității, ing. CorneHtt 
Stîrceanu, se recunoaște juste
țea criticilor cuprinse în nota 
apărută în „Steagul roșu" nr. 
6 588 din 7 ianuarie a.c. sub 
titlul „Ce s-a întîmplat la 
fabrica de lapte ?“ în care se 
arătau o serie de deficiențe 
cu privire la distribuirea pe 
rețeaua comercială a laptelui 
de către fabrica din Petroșani.

In răspuns se menționează 
că: ... linia de îmbuteliere
a laptelui de consum la sti
clă de la fabrica Livezeni, 
funcționând neîntrerupt de la 
intrarea în producție (1965) 
are o uzură avansată la unele 
piese, fapt care ne-a determi
nat ca în această lună s-o in
troducem în reparație capi
tala.

Intr-adevăr, nelivrarea lap
telui la nivelul comenzilor se 
datorește numai lipsei de 
preocupare a personalului din 
compartimentul de desfacere 
? F.P.L, Petroșani, care nu s-a 
îngrijit să asigure bidoanele 
necesare prin aducerea lor 
din rețeaua comercială.

In urma analizei efectuate

de către conducerea întreprin
derii, s-au stabilit următoare
le măsuri :

— sancționarea șefului com
partimentului desfacere, a 
șoferilor și distribuitorilor de 
produse, care nu s-au îngri
jit de asigurarea bidoanelor 
necesare pentru îmbutelierea 
laptelui ;

— efectuarea remontării li
niei de îmbuteliere a laptelui 
de consum la sticlă pînă la 
25 ianuarie a.c. ;

— spălarea și îmbutelierea 
manuală a cel puțin 1000 
litri lapte pe zi la sticlă ;

— asigurarea livrării zilni
ce la nivelul prevăzut în con
tracte a laptelui de consum și 
anume, a cca. 10 000 litri pe 
zi.

Considerăm că prin măsurile 
luate și urmărirea aplicării 
lor de către conducerea fa
bricii, se va elimina în viitor 
apariția unor deficiențe ca 
cele semna’ate în articol11.

Rămîne ea faptele să con
firme eficiența măsurilor sta
bilite. In ce-i privește pe con
sumatori. nu ne îndoim că ei 
vor constata pe viu acest lu
cru și ne vor informa opera
tiv asupra modului cum se 
desfășoară aprovizionarea popu
lației cu produse lactate.

Steagulroșu
O cifră Mineri la odihnă Dezsemnificativă

și tratament vo!Un interes, am putea spu
ne legitim, l-a făcut pe tova
rășul Francisc Roman, respon
sabilul librăriei Ion Creangă 
din Petroșani să facă un cal
cul spre a vedea cu cit a 
crescut pătrunderea cărții in 
rîndurile oamenilor muncii din 
localitate in anii cincinalului 
trecut. Cifrele sint semnificati
ve. In perioada 1966-1970 pă
trunderea cărții a crescut cu 
25 la sută pe fiecare locuitor 
al orașului. Este o 
elocventă că tot mai 
oameni ai muncii din orașul 
nostru îndrăgesc și prețuiesc 
cartea.

Printre preocupările permanente ale co
mitetului sindicatului de Ia E. M. Dîlja se 
numără și asigurarea biletelor de odihnă și 
tratament pentru salariații exploatării. Deși 
în trimestrul I activitatea din unele stațiuni 
balneoclimaterice este mai scăzută, totuși 
s-a preconizat ca un număr de 45 salariați 
ai minei să fie trimiși la odihnă și trata
ment. Primii 9 au și plecat deja în concediu.

G. PETRU
dovadă 

mulți

M. CRISTEA

Spre noi realizări

tare

Televiziune
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10,00—11,00 Teleșcoală. Limba română (cl. VIII— 
XII); Cozia — izvor de inspirație poetică. 
Fizică (cl. a X-a): Fenomene moleculare. 
Biologie (cl. a IX-a) : Germinația seminței. 

18,00 Deschiderea emisiunii. Melodii vechi și 
noi.

18.30 Mîini fermecate — film documentar des
pre arta populară indiană.

18,45 Toate pînzele sus — emisiune pentru 
pionieri.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 România ’71 Ari județul Bistrița Nă- 

săud.
20.30 „Intre umor și duioșie". 100 de ani de la 

nașterea Iui I. A. Bassarabescu. Evocare 
filmată și dramatizare din opera auto
rului.

21.30 Concurs internațional de schi. Sărituri, 
înregistrare de la Oberhof.

22,00 Prim plan r pictorul R. Schweitzer-Cum- 
păna — maestru emerit al artei.

22,35 Invitata noastră : Julie Saget.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Iubiri tăcute 
(25—27 ianuarie); PETRILA : Nou] angajat 
(24—26 ianuarie); LONEA — Minerul : Alfa — 
Romeo și Julieta (25—27 ianuarie); VULCAN! 
Degetul de fier (25—27 ianuarie); LUPENI — 
Muncitoresc : Iubita lui Graminia (26—27 ia
nuarie); BARBATENI : Porumbelul de argilă 
(26—27 ianuarie).

Viscoza Lupeni. Secția I-a 
sulfură de carbon. Zidarul șa- 
motor Ion Silaș lucrînd la va
tra cuptorului nr. 2.

Foto : N. GHENA

Reprezentanții celor 473 de 
membri ai sindicatului Bazei 
de aprovizionare și tran
sport au participat recent Ia 
conferința de dare de seamă. 
Conferința a scos în relief 
hărnicia șoferilor de la sec
torul de transport și repara
ții auto, care în anul trecut 
au realizat în proporție de 
168 Ia sută planul la tone 
kilometrice și de 105 la sută 
la tone transportate. S-a 
relevat, de asemenea, modul 
în care B.A..T. s-a străduit 
să aprovizioneze unitățile 
din cadrul C.C.P. cu mate
riale și piese de schimb.

Pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale sala- 
riaților a fost montat al trei
lea cazan necesar termofi- 
cării depozitului Varnița, s-a 
terminat baia muncitorilor, 
iar un număr de 21 de sala
riați au primit apartamente 
noi.

Comitetului sindicatului i 
S-a recomandat să militeze 
pentru mobilizarea întregului 
colectiv la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan, întărirea disciplinei în 
muncă, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de lucru și 
de viață ale salariaților.

LOCALITATEA LOR

Petro 
ani- 
ple- 

e 
ma
pare 
sînt

In fiecare ora din 
noapte, stația C.F.R. 
șani cunoaște o mare 
mație. La sosirea sau 
carea trenurilor forfota 
și mai intensă. In acele 
mente, întregul peron 
un furnicar din care
nelipsiți mînuitorii de valori 
din cadrul Oficiului de poștă 
și telecomunicații Petroșani 
II a căror activitate se des
fășoară în gară. Cu căru
cioarele de peron ei scot 
și introduc în magazia ofi
ciului colete, saei cu cores
pondență, ziare și reviste.

Să-i însoțim puțin pe acești 
muncitori pentru a le cu
noaște activitatea. In maga
zia O.P.T. din gară au in
trat în numai 24 de
peste 1 200 colete, în afara 
miilor de corespondențe, 
ziare și reviste. Iată-1 pe 
Ioan Velea, mînuitor de va
lori. ocupat cu mesageria, 
poșta și toate celelalte. în
tocmește formele de însoțire 
a coletelor. ajutat fiind de 
Ioan Căpățînă, 
precum și de 
nuitorî.

La serviciul

ore

Gh. BOZU

Ann Winkfay. 
ceilalți mî-

valori

In ziua de 19 
nuarie a. c. 
împlinit două de
cenii de Ia înfiin
țarea Trustului a- 
limentației publice 
din Petroșani. La 
început existai 
doar 29 de unități 
cu o desfacere a 
nuală de ’5 mili
oane lei In acest 
an T.A.P.L. numă
ră 86 de unități 
eu un plan de des
facere ce depășește 
106 milioane lei. 
La ora actuală 
T.A.P.L. Petroșani 
este cel mai mare 
trust de acest gen 
din

ia 
s-au

județul nostru.

C. IOAN

pe localitățicorespondenței
și vagoane poștale lucrează 
tovarășele Elena Radu, Va
leria Popescu, Ana Marm. 
Depun mult interes pentru 
ca scrisorile să ajungă la 
timp la destinație. Sosesc 
vagoanele poștale nr. 19—20 
și 125—12®. Din ele tre
buie descărcat tot ce e des
tinat Văii Jiului și încăr
cată mesageria și poșta ce 
se expediată din aceste lo
calități. Minutele de oprire 
în stație sînt puține. Mînui
torii de valori abia apucă 
să încarce și să descurce va
goanele, că își face apari
ția un alt tren cu 
poștal. Și așa, sub îi 
marea lui. Traian Gîț, 
ca continuă zi de zi.

...Dimineața găsești 
cui de muncă, sau 
ziarele și revistele la ca’-e 
ești abonat. Ți-a venit poa
te o scrisoare sau un aviz 
pentru colet poștal. Toate 
acestea au trecut prin mîi- 
nile mînuitorilor de valori, 
ale lucrătorilor Oficiului de 
poștă și telecomunicații din 
stația C.F.R. Petroșani.

I CHIRAȘ

vagon 
indru- 
mun-

la lo- 
acasă.

de cartare a

i
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necesare intervenției într-un 
eventual incendiu. Tot la 
acest magazin s-a mai consta
tat că salariații nu sînt in
struiți pe linie de P.C.I.

La magazinele nr. 49 din 
Vulcan (gestionar Stăfoi Iuli- 
ana), nr. 45 (gestionar Costea 
Didina), nr. 40 din Lupeni 
(gestionară Suciu Eugenia) 
etc., au fost constatate lip
suri în asigurarea pazei con
tra incendiilor ca de exem-

In foafe 
unitățile 

O.C.L. produse 
industriale

piu : * neafișarea regulilor
P.C.I. sau necunoașterea aces
tora de către personalul sa
lariat, o instruire incompletă 
a întregului personal de de
servire ; deficiențe la instala
ția electrică (lipsă capace la 
doze, siguranțe supradimensi
onate) burlanele de ia sobă 
necorespunzător instalate, e- 
xistînd pericol de a se desface 
din îmbinări, sau sînt insta
late în apropierea unor mate
riale combustibile etc.

Analizînd starea pazei con

tra incendiilor în unitățile a- 
mintite, se poate afirma cu 
toată certitudinea că ele nu 
sînt asigurate corespunzător 
pe linie P.C.T.

Tocmai de aceea considerăm 
că este necesar ca toți ges
tionarii care, conform actelor 
normative, răspund direct de 
prevenirea incediilor la bu- 
nurije ce le administrează, să 
intre în alertă.

Mai întîi li se cere să pună, 

o dată pentru totdeauna, la 
punct instruirea lucrătorilor 
din unitatea respectivă. Tre
buie să devină o regulă ca 
responsabilii și gestionarii 
magazinelor să fie instruiți 
temeinic pe linie P.C.I. — 
cu-noscînd instrucțiunile de 
ramură nr. 180/1969 a M.C.I. 
și celelalte acte normative.

La rîndul lor, aceștia sînt 
obligați să pună în cunoștință 
de cauză pe toți subordonații 
lor vînzători, casieri, manipu
latori etc., asupra îndatori

rilor ce le revin pe linia pre
venirii și stingerii incendiilor.

Aplicarea instrucțiunilor de 
ramură la specificul fiecărei 
unități, este o altă obligație 
importantă.

Lucrările de montaj și re
parații la instalațiile de ilu
minat și încălzit vor fi făcute 
numai de cadre calificate, in- 
terzieîndu-se — chiar pe bază 
de semnătură dacă va fi ne
voie — modificarea lor de că-

— Și uite-așa, al nostru Nae, 
Gestionar prin excelență
A făcut-o cam de oaie 
Vrînd s-aratc-a iui prudență
— Păi, ce-a vrut să

demonstreze ?
— Că radiatorul poate 
Tot in priză să-1 păstreze... 
Chiar cînd închidea, cu toate 
Că știa el N.TJS.-ul
II lăsa zicînd... „Curentul
— II plătește O.C.L.-ul". 
Și-uite-ncrederea în sine 
Transformată-n foc de paie!
— Magaz.inu-ntreg vezi bine... 
Cred că s-o fi fript și... Nae !!

tre lucrătorii din comerț.
O problemă de necesitate 

stringentă este ca depozitele 
de mină să fie amenajate co
respunzător (să fie păstrată 
ordinea și curățenia), să nu 
se introducă reșouri, radiatoa
re etc., iar ambalajele de la 
mărfuri să fie depozitate în
tr-un loc corespunzător și ex
pediate periodic contribuind 
astfel la reducerea pericolu
lui de incendiu.

Pentru a se înlătura pierde
rile și pagubele materiale este 

necesar ca în toate unitățile 
comerciale ale O.C.L. indus
trial să domine grija și preo
cuparea față de respectarea 
cu strictețe a normelor de pre
venire și combatere a incen
diilor.^

In atenția 
gestionarilor

Conform instrucțiunilor

M.A.I. nr. 362/1963 art. 25 și 
nr. 180 ale M.C.I., purtați în
treaga responsabilitate pentru 
organizarea pazei contra in
cendiilor la locurile de mun
că. In acest sens sînteți obli
gați :

— să acționați pentru apli
carea și respectarea normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor la locurile de mun
că a căror conducere este în
credințată dv.;

— să instruiți lunar tot per
sonalul din subordine cu pri
vire la sarcinile ce-i revin 
pentru prevenirea și stingerea 
incendiilor;

—. să asigurați păstrare», 
întreținerea și funcționarea 
utilajelor de stingere a in
cendiilor existente în dotarea 
unității pentru care purtați- 
responsabilitatea;

— să organizați echipe de 
primă intervenție în caz de 
incendiu din rîndurile per
sonalului existent în subor
dine;

— să luați măsuri pentru 
afișarea măsurilor de preve
nire și stingere a incendiilor 
după specificul și particulari
tățile,. fiecărui loc de muncă;

— se interzice cu strictețe 
blocarea căilor de acces, căi
lor de evacuare, a culoare
lor, scărilor, coridoarelor și 
spațiilor de siguranță;

— în podurile clădirilor și 
depozitelor nu vor fi permi
se depozitarea materialelor și 
lichidelor inflamabile;

— instalațiile electrice de 
iluminat și de forță vor fi e- 
xecutate, recepționate și ve
rificate periodic conform nor
melor P.C.I. în vigoare;

— tablourile electrice vor fi 
protejate în carcase cores

punzătoare și asigurate cu în
cuietori, iar accesul la ele va 
fi permis numai personalului 
de întreținere;

— sînt interzise improviza
țiile de orice fel la instala
țiile și aparatele electrice;

— nu permiteți folosirea a- 
bajururilor de hîrtio sau de 
alte materiale combustibile la 
corpurile de iluminat;

— este interzisă folosirea 
întrerupătoarelor, comutatoa
relor, prizelor și dozelor de
fecte.

Cînd închideți magazinele și 
plecați acasă :

— ați stins focul din sobă 
și ați evacuat cenușa la lo
cul stabilit ?

— aparatele electrice — 
radiatoare, reșouri,. fiare de 
călcat etc. — au fost scoase 
din priză ?

— ați controlat ca în ma
gazine să nu rămînă resturi 
de țigări aprinse ?

— au fost închise ermetic 
vasele cu lichide inflamabile, 
au fost depozitate la locurile 
destinate acestui scop ?

— au fost evacuate deșeu- 
rile combustibile si inflama
bile ?

In cazul cînd răspunsul este 
afirmativ la toate aceste lu
cruri, puteți pleca liniștiți a- 
casă, avînd certitudinea că la 
locul dumneavoastră de mun
că nu va izbucni nici un in
cendiu, că luî.nd aceste măsuri 
ați îndeplinit o îndatorire pa
triotică.

NU 
UITAT» 1
încălcarea prevederilor 

H.C.M. 2 285/1969 atrage după 
sine severe sancțiuni multi
laterale. De aceea, în scopul 
reî m pro s pă tăr ii c unoș t i nț elo r 
celor care răspund de asi
gurarea respectării regulilor 
de prevenire a incendiilor, 
publicăm, în extras, citeva 
prevederi ale acestor hotărâri 
și modul de sancționare a a- 
baterilor : _

— nerespectarea normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor stabilite prin instruc
țiuni emise de ministere și ce
lelalte organe centrale, dacă 
fapta nu constituie o altă con
travenție prevăzută în prezen
ta hotărîre, se sancționează 
cu amendă de la 800 la 1 500 
lei;

— neadăpostirea, neîntreți- 

nerea în stare de funcționare 
sau blocarea în așa fel îneît 
să nu poată fi folosite în caz 
de incendiu a instalațiilor, ma
șinilor, utilajelor și materiale
lor de prevenire și stingere a 
incendiilor, ori exploatarea a- 
cestora în alte scopuri decît 
cele pentru care sint desti
nate, se sancționează cu amen
dă de la 800 la 1 500 lei;

— neorganizarea sau neî-n- 
treținerea în bune condițiuni 
a căilor de acces pe terito
riul ce aparține organizației 
socialiste, ori blocarea căilor 
de acces, în interiorul secții
lor, atelierelor, depozitelor și 
alte asemenea încăperi îneît 
să nu poate fi folosite în caz 
de incendiu, se sancționează cu 
amendă de la 200 la 400 lei;

— neexecutarea sau neîntre- 
ți nerea în bună stare, potri
vit normelor în vigoare, a 
bazinelor, rampelor de alimen
tare, hidranților ori surselor 
de apă pentru stingerea in
cendiilor sau blocarea acestora 
în așa fel îneît să nu poată 
fi folosite în caz de incendiu, 
se sancționează cu amendă 
de la 800 la 1 500 lei;

— neluarea măsurilor pen
tru asigurarea participării șe
filor de formații civile de pom
pieri la cursurile și instruc
tajele organizate de Ministe
rul Afacerilor Interne; nein- 
struirea întregului personal din 
obiective cu privire la norme
le de prevenire și stingere 
a incendiilor, se sancționează 
cu amendă de la 300 la 800 
lei;

— folosirea instalațiilor sau 
aparatelor de încălzit, ilumi
nat sau forță motrică, cum 
sînt instalațiile de gaze natu
rale sau gaze lichefiate (ara
gaz), reșouri și fiare de căl
cat,. radiatoare sau mașini e- 
lectrice de gătit ori încălzit 
sau alte asemenea aparate, 
dacă sînt defecte și prezintă 
pericol de incendiu, se sanc

ȘTIATI
In perioada de iarnă, cele 

mai multe incendii se produc 
datorită ;

— sobelor greșit instalate, 
supraîncălzite și lăsate cu foc 
în ele după închiderea ma
gazinelor;

— reșourilor, radiatoarelor 
și altor aparate electrice in
stalate necorespunzător sau ui
tate în priză după închide
rea magazinelor;

— coșurilor de evacuare a 

ționează cu amendă de la 100 
la 300 lei;

— necurățirea coșurilor sau 
curățirea lor în condiții neco
respunzătoare or; neîntreține- 
rea lor în bună stare de func
ționare, se sancționează cu a- 
mendă de la 100 la 300 lei;

— trecerea coșurilor din me
tal prin planșeele. tavanele 
sau acoperișurile din mate
ria] combustibil ale clădirilor, 
folosirea coșurilor de zid, a 
coșurilot din prefabricate din 
beton armat și a coșurilor de 
tip termoform, neizolate față 
de elementele combustibile ale 
planșeelor (tavanelor) și aco
perișurilor; montarea în încă
peri a burlanelor cu o lun
gime mai. mare de 10 m sau 
cu mai mult de trei coluri; 
racordarea burlanelor la ca
nalele de ventilație, scoate
rea burlanelor prin ferestre 
sau prin streșini fără să fie 
izolate de părțile combustibile 
ale clădirilor, se sancționea
ză cu amendă de la. 300 la 
800 lei-

Instalarea sobelor de metal 
și a burlanelor la o distanță 
mai mică de 70 cm față de 
pereții de seîndură sau pa
iantă în cazul cînd aceștia 
sînt izolați în dreptul sobe
lor și a burlanelor, ori la c 
distanță mai mică de 1 m în 
cazul în care pereții de seîn- 
dură sau. paiantă sînt izolați 
în dreptul sobelor, respectiv 
a burlanelor; instalarea sobe
lor de metal pe pardoseală 
combustibilă fără postament 
izolator, se sancționează cu 
amendă de la 200 la 400 leiț

— fumatul în deiiozite, ga
raje, grajduri, poduri, maga
zii, săli de spectacole sau în 
orice alte asemenea locuri 
unde există pericol de incen
diu, în afară de spațiile des
tinate acestui scop, se sanc
ționează cu amendă de la 300 
la 800 lei.

CÂ ?
fumului necurățate sau ne
izolate de părțile combusti
bile ale planșeului și acope
rișului;

— cenușii cu jar aruncate 
la întâmplare.

Dacă observați existența u- 
nor astfel de situații favora
bile producerii incendiilor, ac
ționați neîntîrziat și energic 
pentru lichidarea lor.

Paza bună, trece primejdia 
rea 1
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Răspunsul
guvernului român 

la Aide-memoire-ul
guvernului finlandez

în 
u- 
la

la 
român

După cum s-a anunțat, la 
sfirșitul lunii noiembrie 1970, 
guvernul Finlandei a dat pu
blicității un Aide-memoire care 
sugerează inițierea unor consul
tări cu privire Ia organizarea 
conferinței de securitate cu 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Finlandei, în vederea trece
rii la schimburi de vederi 
această chestiune în cadrul 
nor reuniuni multilaterale 
Helsinki.

Documentul a fost adus 
cunoștința guvernului 
pe cale diplomatică.

La 31 decembrie 1970, guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia a dat guvernului Finlan
dei răspunsul verbal de prin
cipiu 
te în 
dez.

La
Veikko Mamela,
Finlandei la București, a fost 
primit la Ministerul Afacerilor 
Externe și i s-a remis răspun
sul scris al guvernului Repu
blicii Socialiste România la 
Aide-memoire-ul guvernului 
Finlandei.

După ce se subliniază că pro
punerile conținute în documen
tul finlandez au fost examinate 
cu atenție de guvernul român, 
în răspuns se arată !

„România desfășoară o inten
să activitate pentru îmbunătă
țirea pe toate planurile a rela
țiilor de bună vecinătate între 
toate statele continentului eu
ropean, pe baza principiilor 
unanim recunoscute ale suvera
nității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile inter
ne si avantajului 1 
respectării dreptului 
popor de a-și hotărî 
soarta, corespunzător 
lor și aspirațiilor sale 
In concepția guvernului R. 
România, securitatea europea
nă reclamă un sistem de anga
jamente clare din partea tutu
ror statelor, precum și de mă
suri concrete care să ofere 
fiecărui stat garanția deplină 
că se află la adăpost de orice 
primejdie de agresiune sau de 
orice alte acte de folosire a 
forței sau de amenințare cu 
forța și să asigure dezvoltarea 
lor pașnică într-un climat de 
des* ■ -lere. înțelegere și cola
borare.

Pentru înfăptuirea acestui 
deziderat, după părerea guver
nului român, în prezent este ne
cesar să se treacă neîntîrziat, 
fără nici un fel de condiții 
prealabile, la pregătirea prac
tică și convocarea conferinței 
pentru securitate și colabora-

la problemele prezenta- 
Aide-memoire-ul finlan-

25 ianuarie 1971, Kaarlo
ambasadorul

reciproc, a 
fiecărui 

singur 
interese- 

vitale. 
S.

re în Europa. Consultările în
treprinse de guvernul român 
îndreptățesc aprecierea că sînt 
întrunite condițiile pentru ca, 
paralel cu continuarea contac
telor bilaterale, să se abordeze 
problemele concrete ale pregă
tirii conferinței într-un cadru 
multilateral, 
de reuniuni 
participarea 
autorizați ai 
interesate".

Arătînd că 
conferinței este necesar să se 
adopte o atitudine constructi
vă, receptivă față de toate 
propunerile de natură să pro
moveze securitatea și coope
rarea în Europa, în răspuns se 
spune :

„Abordarea problemelor e- 
xistente într-un spirit realist 
va permite soluționarea lor 
treptată, în interesul tuturor 
popoarelor europene, pe calea 
realizării obiectivelor nobile 
ale instaurării păcii, securității 
și colaborării pe continent. A- 
ceasta presupune participarea 
directă și activă a tuturor 
statelor interesate, în condiții 
de deplină egalitate, Ia toate 

'fazele pregătirii, organizării și 
desfășurării crimei conferințe 
nentru securitate și cooperare 
în Europa, ca și ale celor ce 
vor urma".

Subliniind că România ur
mărește cu simnatie eforturi’e 
Finlandei nentru ameliorarea 
relațiilor între statele europe
ne si însănătoșirea atmosferei 
oolitice ne continet și este ga
ta să coonereze cu Finlanda 
în Promovarea inițiativelor 
orientate snre înfăptuirea aces
tor scorniri. în răspuns se pre
cizează ;

„Guvernul Republicii Socia
liste România se declară de 
acord cu propunerile guvernu
lui finlandez privind efectua
rea de consultări cu Ministerul 
Afacerilor Externe al Finlan
dei în vederea începerii discu
țiilor asupra organizării con
ferinței europene în cadrul 
unor reuniuni multilaterale. 
In acest sens au fost date in
strucțiuni corespunzătoare am
basadorului R. S. România la 
Helsinki".

Tn încheiere se arată că, în 
spiritul politicii sale generale 
de pace și colaborare, guvernul 
Republicii Socialiste România 
va continua să militeze cu ho- 
tărîre. prin măsuri și acțiuni 
concrete, pentru instaurarea și 
dezvoltarea unor raporturi de 
bună vecinătate și înțelegere 
pe plan european, pentru înfăp
tuirea destinderii, securității și 
colaborării în Europa și în 
lume.

prin organizarea 
pregătitoare cu 

reprezentanților 
tuturor țărilor

în pregătirea

Întîlnirea
franco-vest-germană

PARIS 25 (Agerpres). 
Noua întîlnire la nivel 
franco-vest-germană a 
marcată luni prin două 
vorbiri confidențiale între . 
ședințele Georges Pompidou și 
concelarul Willy Brandt, una 
consacrată problemelor Pieței 
comune, iar cealaltă relațiilor 
Est-Vest.

Paralel, cei doi miniștri ai 
afacerilor externe s-au întîlnit 
la Quai d’Orsay, iar 
membri ai celor două delega
ții au 
țațele

înalt 
fost 
con- 
pre-

ceilalți

trecut în revistă rezul- 
cooperării bilaterale în

baza prevederilor tratatului din 
1963.

Această nouă întîlnire fran
co-vest-germană la nivel înalt, 
a 30-a de la întrevederea din 
septembrie 1958 dintre gene
ralul de Gaulle și cancelarul 
Adenauer, se va încheia marți 
după-amiază, după o a treia 
convorbire confidențială între 
președintele Pompidou și can
celarul Brandt și o conferință- 
plenară a celor două delegații. 
Se așteaptă ca amănunte pri
vind temele abordate să fie 
cunoscute la încheierea vizi
tei cancelarului vest-german.

A

Încetarea din viafă
a lui Hermann Matern
BERLIN 25 (Agerpres). — 

Comitetul Central al P.S.U.G., 
Camera Populară, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri 
ale R. b. Germane au anun
țat încetarea din viață, la 
ianuarie, în urma unei 
boli, a lui Hermann 
în vîrsță de 77 de ani, 
al Biroului Politic al 
P.S.U.G., președintele 
ei centrale de

vicepreședinte al Pre-
a
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■
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24 
grele 

Matern, 
membru 
C.C. al 
Comisi- 

control a

P.S.U.G., 
zidiului Camerei Populare 
R. D. Germane.

In vederea funeraliilor, ce 
vor avea loc miercuri, a fost 
formată o comisie de partid 
și guvernamentală în frunte 

■ cu Erich Konecker, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. Pentru zilele 
de marți și miercuri, în R.D.G. 
a fost decretat doliu național.

Pregătiri finale în 
lansării navei spațiale

CAPE KENNEDY 25 (A- 
^erpres). — Pe poligonul de 
la Cape Kennedy a început 
luni numărătoarea inversă 
care se va încheia duminică 
cu lansarea navei spațiale 
„Apollo-14“ în direcția Lunii, 
avînd la bord pe astronauții 
Alan Shepard, Stuart Roosa 
și Edgar Mitchell. In aceeași 
zi cei trei astronauți au fost 
supuși unui amănunțit con
trol medical. Operațiunea 
numărătoare 
countdown — 
ore cu cinci 
vor totaliza 48

de
inversă 
va dura 

întreruperi 
ore.

102
ce

In cadrul lucrărilor pre
gătitoare, tehnicienii au in
stalat bateriile în modulul de 
aselenizare „Antares11 și au 
alimentat rezervoarele 
apă potabilă din comparti
mentul de comandă denumit 
„Kitty Hawk“.

Conform programului a- 
nunțat, astronautul-,,veteran" 
Alan Shepard — comandan
tul navei — și „novicele" în 
zboruri spațiale Edgar Mit
chell urmează să aselenizeze 
într-o depresiune lunară în 
ziua de 5 februarie, să pe-

de

Intensă activitate

KAMPALA 25 (Agerpres). — 
După cum au anunțat agen
țiile de presă, în capitala Ugan- 
dei, Kampala, unități ale for
țelor armate ostile guvernului 
președintelui Milton Obote au 
preluat puterea. Schimbul de 
focuri pe străzile capitalei u- 
gandeze a început încă de du
minică seara, în jurul orei 23 
și a continuat cu intermitență 
mai bine de patru ore. Unități 
ale armatei au încercuit, înce- 
pînd de luni dimineața, clădi
rea parlamentului, reședința 
președintelui Milton Obote, se
diul radiodifuziunii și au luat po-

/

Raportul secre
tariatului O.N.U»

CU PRIVIRE LA 
SITUAȚIA SOCIALĂ

A DIN LUME 
IN ANUL 1970

NEW YORK 25 (Agerpres), 
— Secretariatul O.N.U. a dat 
publicității un raport cu pri
vire la situația socială din lu
me în anul 1970. Raportul, 
care urmează a fi discutat în 
luna martie de Comitetul pen
tru dezvoltare 
dează, printre 
referitoare la 
unii sociale în 
a mișcării revendicative a oa
menilor muncii, a nemulțumirii 
tineretului din Europa 
dentală etc.

Raportul menționează 
populația Terrei, care în 
zent este de 3 632 milioane de 
locuitori, va fi în 1985 
4 934 milioane.

socială, abor- 
altele, probleme 
creșterea tensi- 
Africa de Sud,

—4—

încheierea lucrări 
lor Congresului 
Uniunii sindicale 

panafricane
CAIRO 25 (Agerpres). 

capitala Republicii Arabe 
Unite s-au încheiat lucrările 
celui de-al IV-lea Congres al 
Uniunii sindicale panafricane 
(AATUF). Participanții la con
gres au adoptat o rezoluție care 
prevede reorganizarea structu
rii AATUF care să corespundă 
condițiilor actuale ale mișcă
rii sindicale de pe continentul 
african. Documentul prevede 
crearea a patru Birouri regio
nale ale organizației, a unui 
birou de informare, precum și 
înființarea unui institut pentru 
pregătirea cadrelor.

— 4

Cambodgia

de armată
ziție în fața principalelor institu
ții și clădiri guvernamentale — 
relatează agențiile Reuter și 
France Presse. Pe străzile ca
pitalei patrulau tancuri, iar în 
unele cartiere mai aveau loc 
luni seara schimburi de focuri.

După cum au anunțat agen
țiile de presă, un purtător de 
cuvînt militar a făcut o decla
rație la postul de radio Kam
pala anunțînd că a fost con-

stituit un guvern militar for
mat din membri ai unităților 
de poliție și ai forțelor arma
te condus dd" generalul Idi 
Amin.

Evenimentele din Uganda au 
avut loc în timp ce președin
tele țării, Milton Obote, se afla 
la Singapore unde a partici
pat la conferința Common
weal thului. El a sosit luni sea
ra în capitala Kenyei, Nairobi.

După hotărîrea tribunalului revoluționar 
suprem al Guineei

diplomatică

Mitingul de
CONAKRY 25 (Agerpres). 

— După reuniunea extraor
dinară a Adunării Naționa
le a Republicii Guineea, 
constituită în tribunal revo
luționar suprem, la Cona
kry a avut loc, în prezența 
lui Ismail Ture, membru al 
Biroului Politic al Partidu
lui Democrat și
dezvoltării economice, 
miting în cursul j 
ruia purtătorul de

ministrul 
un 

« c^~ cuvînt

la Conakry
al Adunării Naționale a co
municat hotărîrile adoptate 
de Tribunalul revoluționar 
suprem. El a precizat că 
printre persoanele condam
nate la moarte figurează 
șase portughezi, șapte foști 
miniștri guineezi, precum și 
un fost reprezentant perma
nent al Guineei la O.N.U. 
Toate bunurile mobile 

5 imobile ale acuzaților 
. fost confiscate.

In legătură cu evoluția situației 
Apropiat
fez Ghanem, care este, de a- 
semenea, purtătorul unui mesaj 
din partea președintelui Anwar 
Sadat către împăratul Haile 
Selassie. Ministrul egiptean a 
vizitat anterior Burundi, Ruan
da,. Somalia, Tanzania, Uganda 
și Zambia.

In același context se înscrie 
și turneul pe care ministrul e- 
giptean al informațiilor, Mo
hamed Fayek, urmează să-l 
întreprindă într-o serie de țări 
ale Africii de vest și centrale, 
printre care Republica Demo
cratică Congo, Republica Popu
lară Congo, Republica Africa 
Centrală, Nigeria, Coasta de 
Fildeș, Ciad și Camerun.

Pe de altă parte, se anunță 
că la Cairo a sosit Abdehadi 
Boutaler, președintele Parla
mentului marocan, purtător al 
unui mesaj adresat de regele 
Hassan al II-lea președintelui 
Anwar 
R.A.U. 
într-o 
gație nigeriană, care 
mina cu oficialitățile egiptene 
situația din Orientul Apropiat 
și va purta convorbiri asupra 
dezvoltării relațiilor politice și 
economice bilaterale.

din Orientul
Evoluția situației din Orien

tul Apropiat și negocierile des
fășurate sub egida lui Gunnar 
Jarring continuă să constituie 
obiectul unei intense activități 
diplomatice.

Astfel, la Alger au loc con
vorbiri între președintele Houari 
Boumediene și primul ministru 
al Siriei, Hafez Assad. La Am
man a sosit Hassan Sabri El 
Kholi, reprezentantul personal 
al președintelui R.A.U., care i-a 
înmînat regelui Hussein un me
saj din partea președintelui 
Anwar Sadat. In cadrul discu
țiilor cu suveranul iordanian, 
la care au asistat prințul moș
tenitor Hassan și primul mi
nistru Wasfi Tall, au fost a- 
bordate probleme privind evo
luția politică și militară din lu
mea arabă și relațiile dintre 
cele două țări. Hassan Sabri 
El Kholi l-a informat, totoda
tă, pe regele Hussein despre 
rezultatele recentei reuniuni 
cvadripartite la nivel înalt a 
țărilor semnatare ale Cartei de 
la Tripoli (Republica Arabă U- 
nită, Libia, Sudan și Siria).

In capitala Etiopiei. Addis 
Abeba, a sosit ministrul educa
ției și culturii al R.A.U.,

PERSPECTIVELE 
SUBMERSIBILELOR

Sadat. 
se află, 

vizită oficială

In capitala 
de asemenea, 

o dele- 
va exa-

occi-

I

CANCELARUL WILLY BRANDT

ambasadorului
României

în Japonia
TOKIO 2.' — Coresponden

tul Agerpres, Florea Țui'i, 
transmite : Ambasadorul ' Ro
mâniei în Japonia, Iosif Ghe
orghiu, a avut întrevederi cu 
Ryutaro Nemoto, ministrul 
construcțiilor, cu Tsuneo Uchi- 
da, ministrul sănătății și pro
blemelor sociale, și cu Masa- 
katsu Nohara, ministrul mun
cii.

In cursul întrevederilor, des
fășurate într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate unele 
probleme privind lărgirea legă
turilor bilaterale în domeniile 
respective.

♦----

La Belfast

Lupte în perimetrul 
.Pnom Penh-ului

PNOM PENH 25 (Agerpres). 
— Știrile difuzate de agenții
le de presă informează că for
țele populare de rezistență din 
Cambodgia au atacat din nou, 
în noaptea de duminică spre 
luni, pozițiile trupelor admi
nistrației Lon Noi, amplasate 
în perimetrul defensiv al capi
talei. Au fost bombardate cu 
rachete și artilerie aeroportul 
internațional din Pnom Penh 
și alte instalații militare. A- 
ceste bombardamente au de
terminat o reducere a zboruri
lor destinate aprovizionării cu 
artnament și muniție a uni
tăților militare ale regimului 
Lon 
țărilor 
Press, 
populare de rezistență au luat 
poziție în partea de nord a 
aeroportului internațional.

Lupte deosebit de violente, 
relevă agenția A.P., au fost 
semnalate în zona fluviului 
Mekong, la aproximativ 16 
km nord de Pnom Penh, și în 
jurul taberei militare Kambol, 
dispusă pe șoseaua nr. 4.

Noi. Potrivit rela- 
agenției Associated 

efective ale forțelor

vederea
994pollo*1466
treacă aici, efectuînd diverse 
operații, 33 de ore și jumă
tate și apoi, să-1 reîntîlneas- 
că pe celălalt astronaut „în
cepător" — Stuart Roosa — 
care-i va aștepta în cabina 
de comandă pe o orbită lu
nară. După ce vor efectua 
călătoria de întoarcere spre 
Terra, astronauții vor ameri- 
za într-o zonă din sudul co
ceanului

Costul
„Apollo-141 
aproximativ 400 milioane do
lari.

Pacific.
misiunii spațiale 

este evaluat la

I
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„Guvernul federal nu va renunța la eforturile 
de a ajunge la o îmbunătățire reală 

a relațiilor cu R. D. Germană

continuă
tulburările

f<
BONN 25 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la Congresul 
extraordinar al P.S.D. din lan
dul Schleswig-Holstein, desfă
șurat la Flensburg, cancelarul 
R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, a anunțat că, în ra
portul cu privire la starea na
țiunii pe care-1 va prezenta 
Bundestagului, va arăta în mod 
clar că „guvernul federal nu 
va renunța la eforturile sale 
de a ajunge la o îmbunătățire 
reală a relațiilor cu R. D. Ger
mană".

La rindul său, Herbert

Wehner, președintele fracțiu
nii social-democrate din Bun
destag, a declarat într-o cuvîn- 
tare rostită la prima conferin
ță P.S.D. a muncitorilor* agri
coli din landul Rhenania 
latinat, ce a avut loc 
Ludwigshafen, că trebuie 
se încerce o îmbunătățire 
relațiilor 
germane 
acorduri 
normelor 
nai. Tn aceste acorduri 
spus Wehner — trebuie să se

Pa
la 
să 
a 

dintre cele două state 
prin încheierea unor 
obligatorii, în baza 
dreptului internațio- 

a

proclame egalitatea în drepturi 
a celor două părți. El a adău
gat că acordurile încheiate cu 
R.D.G. nu trebuie să aibă 
valoare mai mică decît 
care R.F.G. le încheie 
state, subliniind că ele 
tea face 
germane 
O.N.U.

In ce
tare a problemei 1 
occidental, atît Willy 
cît și Herbert Wehner s-au a- 
rătat optimiști.

o 
cele pe 
cu alte 
ar pu- 

st iteca cele două 
să-și ocupe locul în

privește o reglemen-
Berlinului

Brandt

BELFAST 25 (Agerpres).
Noi tulburări au 
minică noaptea 
Irlandei de nord, 
poliția și trupele 
intervenit pentru 
peste 400 de persoane care au 
atacat sediul unui comisariat 
de poliție. 27 de persoane au 
fost arestate. Cu o zi înainte, 
tot în capitala nord-irlandeză 
au avut loc ciocniri între de
monstranți și poliție soldate cu 
răniți de ambele părți. Agen
țiile de presă subliniază că 
tulburările au fost provocate 
de manifestanți de religie pro
testantă.

ROMA 25 (Agerpres). - 
Dacă poluarea oceanelor con
tinuă în ritmul actual, aceas
ta ar putea duce la asfixierea 
tuturor formelor de viață de 
pe pămint - a afirmat prof. 
Jacques Piccard, specialist in 
cercetări submarine, in inter
venția sa la lucrările reuniu
nii FAO în problema utiliză
rii submersibilelor la studie
rea florei și faunei acvatice. 
Timp de o săptămină, oame
nii de știință, participanți la 
reuniunea de la Roma, au stu
diat posibilitățile utilizării unor 
stații submarine fixe, în care 
cercetătorii să poată locui o 
perioadă mai îndelungată, Iară 
să fie nevoiți să iasă la su
prafață înainte de a-și ter
mina misiunea.

Savantul elvețian menționat 
a declarat că aproape două 
treimi din oxigenul atmosferei 
Pămîntului provine din mări. 
El este produs direct de fito- 
plancton sau alge - forme de 
organisme vegetale. Circa 
60-70 la sută din oxigenul 
pe care îl respirăm provine 
direct din apele mării, a spus 
el. De aceea este important 
să se lupte împotriva poluă
rii apelor nu numai pentru a 
avea in vedere viitorul înde
părtat, ci chiar pentru pre
zent. Este absolut necesar - 
a adăugat prof. Piccard - să 
se evite aruncarea în mări și 
oceane a oricăror produse ce 
ar putea amenința fito-planc- 
tonul. Profesorul elvețian - 
care a efectuat peste 60 de 
imersiuni la mare adîncime in 
apele Mediteranei, Atlanticu
lui și Pacificului - și-a expri
mat încrederea in viitorul 
laboratoarelor submarine uti
lizate și in scopuri industriale.

Biologul 
High, 
trecut două sâptămîni la 
adincime de 15 metri, 
„casă submarină", 
nunțat in favoarea 
unor asemenea stații la adin- 
cimi mari, care le-ar permite 
cercetătorilor să ajungă pînă 
la peste 130 metri profunzime.

John Anderson, d rectorul 
stației biologice a Biroului ca- 
naiiian pentru cercetări ihtio- 
logice de la * " '
exprimat, la 
vingerea că 
juca un rol 
rile ihtiologice.

american William 
care a petrecut anul 

o 
intr-o 

s-a pro- 
instalării

St. Andrews, și-a 
rindul său, ron- 

submersibilele vor 
vital în cercetă-

Pe scurt ®
CE! MAI POPULARI
ACTORI DE FILM
Al ANULUI 1970

HOLLYWOOD 25 (Agerpres). 
- Paul Newman și soția sa, 
Joanne Woodward, sint deți
nătorii primelor locuri in cla
samentul celor 
actori de film 
intocmit, după 
sului de casă, 
americană „Box Office". Joan
ne Woodward obține această 
poziție invidiată in rindul ce
lor mai apreciate actrițe pen
tru al doilea an consecutiv. 
Ea precede pe Barbara Streis
and, Katherine Hepburn, So
phia Loren, Julie Andrews, 
Goldie Hawn, Elizabeth Tay
lor, Katherine Ross, Shirley 
Melaine, Liza Minelli, Candice 
Bergen și Raquel Welch, 
clasamentul masculin, 
Newman este urmat de John 
Wayne, Clint Eastwood, Dus
tin Hofman, Steve McQueen, 
George Scott, Elliott Gould, 
Richard Burton, Henry Fonda, 
Robert Redford, Alan Arkin și 
Jack Lemmon.

mai populați 
ai anului 1970 
criteriul succe
de publicația

In 
Paul

Pe scurt • Pe scurt
© Ca urmare a încălzirii 

bruște și a creșterii neaștepta
te a nivelului apelor multor 
rîuri, în numeroase regiuni «lin 
Ungaria a apărut o 
primejdioasă, anunță
MTI. In regiunea Tisei centra
le a fost inundată duminică o

situație 
agenția

suprafață de 8 000 hectare. In 
opt sectoare din regiune a fost 
declarată starea de urgență .și 
au fost puse în funcțiune sta
ții de pompare de mare ca
pacitate. Agenția MTI preci
zează că și în alte zone a fost 
declarată starea de urgență.

„1971 anul reorientării politice 
a Filipinelor“

In mesajul asupra „Stă
rii națiunii", adresat Congre
sului, președintele Ferdi
nand Marcos, a declarat că 
„1971 va fi anul reorientă
rii politicii externe a Fili- 
pinelor". In context, el a 
anunțat că țara sa dorește 
să stabilească într-un viitor

apropiat relații diplomatice 
și comerciale cu Uniunea 
Sovietică și cu alte țări so
cialiste, precizînd că această 
intenție este determinată de 
considerente economice și 
de recunoașterea marii pon
deri a țărilor socialiste în 
lume.

EXPOZIȚIE DE PRODUSE

ALE INDUSTRIILOR VIITORULUI

TOKIO 25 (Agerpres). - 
Tehnicile avansate și produse
le diferitelor industrii ale vii
torului, ca cea a spațiului și 
a cercetărilor submarine, vor 
fi prezentate la viitoarea ex
poziție internațională de la

Tokio, care va fi deschisă între 
24 aprilie și 5 mai.

La expoziția, care se ține 
incepind după cel de-al doilea 
război mondial, alternativ, la 
Tokio și Osaka, și-au anun
țat participarea peste 2 600 
firme japoneze și 2 000 stră
ine. Anul 
produsele 
firme din 
ponia.

trecut, și-au expus 
la Osaka 2 300 de 
22 țări, inclusiv Ja-

Tiparul
111 .. .........................  I

întreprinderea

avut loc du- 
în capitala 
Belfast, unde 
britanice au 
a împrăștia

CAPRICIILE VREMII

• Pe scurt
•< Confederația generală a 

muncii din orașul Cordoba — 
centrul industriei argentiniene 
constructoare de automobile — 
a anunțat organizarea unei 
„săptămîni de luptă", în spri
jinul unor revendicări șii in 
semn de protest împotriva con
cedierilor de muncitori de ia 
Uzinele „Fiat".

Cea mai mare parte a 
Franței a fost bintuită de o 
puternică furtună in noaptea 
de sîmbătă spre duminică, 
vintul continuind să sufle in 
rafale și in cursul zilei de du
minică in Alsacia, 
in Touraine. In unele 
vintul a atins o viteză de 
kilometri pe oră.

Nici locuitorii Coastei 
Azur nu au fost scutiți 
„surprize" : o ploaie diluviană 
a căzut asupra regiunii Mar
silia, după care și-a făcut, in 
sfîrșit, apariția soarele. Marea 
a continuat să rămină agitată.

Ploi torențiale au căzut și 
in sudul Angliei, amenințmd 
numerouse zone cu inundația. 
In regiunile agricole, crescă
torii de vite au evacuat ani
malele pe terenurile inalts. 
Drumurile de țară au fost a- 
coperite cu apă pînă la o 
înălțime de 20-30 cm. Circu
lația a devenit deosebit de di
ficilă 
Mării 
rîuri 
tă.

Pe 
orul

Lorena și 
locuii, 

137

de 
de

între Londra și litoralul 
Minecii, unde mai multe 
au atins cote de aler-

de altă paite, in 
Aiaskăi, termometrul

CONTRABANDA CU ȚIGĂRI

ROMA 25 (Agerpres). - Fe
derația italiană a funcționa
rilor fiscali a apreciat că ex
tinderea extraordinară a con
trabandei de țigări in Italia 
a adus statului pierderi in va
loare de 400 de miliarde lire 
în anul 1970. Numai în anul 
care a trecut s-au introdus 
clandestin in Italia 10 000 de 
tone de tutun.

Contrabandiștii, a indicat 
Federația, se aprovizionează 
în special din Elveția și ță
rile Africii de Nord. Marfa 
este apoi vîndută în San Ma
rino, în orașele unde sint in
stalate baze NATO, în por
turi și aeroporturi.

interi- 
a 

atins, în cursul nopții de sim- 
bătă spre duminică, minus 61 
grade, ceea ce reprezintă cea 
mai scăzută temperatură din 
ultimii 85 de ani - după cum 
anunță oficiul național de 
meteorologie al S.U.A.

CONDAMNAT LA...
680 DE ANI DE ÎNCHISOARE

MADRID 25 (Agerpres). - 
Un agent imobilar care a 
compărut in fața unui tribu
nal din Madrid, sub acuzația 
de escrocherie, a fost condam
nat la... 680 de ani și o zi În
chisoare ! Pedeapsa include și 
despăgubiri în valoare de 38 
milioane de pesetas, pe care 
inculpatul trebuie să le plă
tească celor 765 de victime 
ale sale.
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