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pentru obținerea de rezultate 
superioare în toate sectoarele 
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Președintele Republicii 
Federale a Germaniei 

va face o vizită oficială 
în România

La invitația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii Fede
rale a Germaniei, Gustav Heinemann și 
doamna Heinemann vor face o vizită 
oficială în Republica Socialistă România, 
în perioada 17—19 mai 1971.
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Apropierea glorioasei aniver
sări a întemeierii partidului, 
eveniment cu rezonanțe adînci 
in conștiința poporului nostru 
— determină o efervescență 
creatoare în fiecare colectiv de 
muncă, o emulație febrilă pen
tru întimpinarea marii sărbă
tori cu roade deosebite în toa
te sectoarele vieții social-eco- 
nomice.

Pregătirile în vederea glorio
sului jubileu, strădaniile, că
utările novatoare ale organi
zațiilor de partid, ale fiecărui 
colectiv converg în vederea va
lorificării depline a tuturor re
zervelor unităților noastre e- 
conomice, ale fiecărui sector 
de activitate la nivelul înaltelor 
exigențe puse în fața întregu
lui popor de recentele docu
mente de partid pentru înfăp
tuirea integrală a sarcinilor ca
litativ sporite pe care anul 1971, 
an inaugural al noului cinci
nal le ridică în sfera produc
ției materiale.

isxprimind voința și dorința 
una.imă a comuniștilor Văii 
Jiuiui, a tuturor colectivelor 
de muncă ale municipiului de 
a cinsti gloriosul jubileu cu 
succese cit mai substanțiale, re
centa adunare a activului Co
mitetului municipal de partid 
a sintetizat angajamentele co
lectivelor de muncă și a sta
bilit obiective mobilizatoare 
pentru activitatea de viitor a 
organizațiilor de partid în mo
bilizarea colectivelor de mun
că la înfăptuirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe 1971. A- 
duiiarea a prevăzut ca unitățile 
economice ale municipiului să 
realizeze o depășire a planu
lui producției glonale indus
triale pe 1971 de 21 790 mii lei 
din care 9 600 mii lei pînă la 
8 mai a.c., a planului de pro
ducție marfă industrială cu 
21000 mii lei din care 9 150 
mii Iei pînă la 8 mai, a p'lanu- 
lui producției marfă vîndută și 
încasată cu 20 450 mii Iei din 
care 9 250 mii lei pînă la 8 mai. 
De asemenea, adunarea a sta
bilit depășirea planului produc
tivității muncii valorice cu 550 
lei pe salariat, respectiv cu 
300 lei pe salariat pînă la 
aniversarea partidului, depă
șirea producției nete de cărbu
ne cu 40 000 tone — cu 20 000 
tone pînă la 8 mai, a planului 
de construcții-montaj în antre
priză cu 4 400 mii lei — 900 
mii pînă la 8 mai. Pentru îmbu
nătățirea activității economico- 
financiară, s-a prevăzut reali
zarea unei economii suplimen
tare prin reducerea cheltuieli
lor de producție și circulație 
cu 71000 mii Iei din care cu 
3 300 mii lei pînă la 8 mai și 
realizarea unui volum de be
neficii și economii la dotații

de stat în valoare de 9 270 mii 
lei — din care 3 500 mii Iei 
pînă la aniversarea partidului.

Sînt obiective mobilizatoare, 
a căror transpunere în viață 
necesită o serie de măsuri me
nite să valorifice la un înalt 
nivel resursele interne ale u- 
nităților economice, eliminarea 
tuturor factorilor frînă în ac
tivitatea economică a întreprin
derilor. Folosirea judicioasă a 
forțelor de muncă prin stabili
zarea efectivelor, ridicarea ca
lificării și perfecționarea pre
gătirii cadrelor, utilizarea cu 
maximă eficiență a fondului de 
timp maxim disponibil sînt cî- 
teva din rezervele pe care or
ganele și organizațiile de par
tid, conducerile tehnico-admi- 
nistrative au datoria să le va
lorifice, asigurînd condiții op
time pentru realizarea ritmică, 
decadă de decadă și zi de zi 
a sarcinilor de plan la fiecare 
exploatare minieră, uzină, șan
tier de construcții și sector fo
restier. Precum a prevăzut adu
narea activului de partid, rea
lizarea ritmică a sarcinilor de 
plan reclamă stabilirea de sar
cini precise în acest sens tutu
ror factorilor de răspundere 
pentru sporirea responsabilității 
lor față de atribuțiile ce le au 
de îndeplinit, ceea ce mai pre
supune analizarea decadală a 
modului cum au fost îndeplini
te aceste sarcini. Măsurile în
treprinse pe linia perfecționă
rii organizării producției și a 
muncii, se cer orientate spre 
obținerea unor realizări su,.e- 
rioare la indicatorii calitativi 
cum ar fi bunăoară „producția 
la 1090 lei fonduri fixe" in
dicator la care există încă 
man posiuilitați pentru a spori 
realizările mai aies pe seama 
creșterii producției și folosirea 
eficientă a fondurilor de inves
tiții.

Pentru îmbunătățirea activi
tății de investiții constructorii 
și beneficiarii au datoria să ur
mărească decadal și lunar res
pectarea graficelor de execuție, 
concentrarea lucrărilor pe obi
ective, reducerea termenilor și 
în final, sporirea eficienței in
vestițiilor.

Realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan reclamă din partea 
Consiliului de administrație a 
C.C.P., a comitetelor de direc
ție ale exploatărilor miniere 
strădanii pentru depistarea ca
uzelor generatoare de avarii, 
focuri de mină, îmbolnăviri 
profesionale și accidente de 
muncă și stabilirea în comun 
cu organele de partid și sindi
cate a unor, măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea protec
ției muncii. Concomitent, sint

(Continuare în pag. a 3-a)

și-au reafirmat vrednicia
și la scadența a doua

Ca și în prima lună de mun
că din acest an, minerii Văii 
Jiului, în frunte cu comuniștii 
și-au reafirmat și în februarie 
hotărîrea de a spori producția 
de cărbune în cinstea semicen
tenarului partidului. Bilanțul 
pozitiv încheiat la extracția căr
bunelui, pe cea de-a doua lună 
din 1971, este semnificativ în 
acest sens. Mobilizate de orga
nele și organizațiile de. partid 
și sprijinite de organizațiile de 
sindicat și U.T.C., 
miniere din bazin 
vrednicia abatajelor 
nor valori tot mai 
șind să consemneze 
pe februarie un volum de pro
ducție de peste 5 000 tone căr
bune smulse adîncului în afara 
sarcinilor de plan. Producția 
de cărbune brut realizată su
plimentar la minele Văii Jiului 
totalizează de la începutul anu
lui peste 17 000 tone. Prin vred
nicia minerilor și a preparato
rilor, în această perioadă au 
fost furnizate peste prevederi 
centrelor siderurgice de la Hu
nedoara și Călan precum și 
termocentralei de la Mintia și 
altor unități ale energeticii ro
mânești respectabila cantitate 
de 21 000

Demne 
realizările 
mineri la 
și cele privind ' calitatea pro
ducției. Conținutul de cenușă 
din cărbunele brut extras a 
fost în luna februarie cu 0,1

colectivele 
au ridicat 
la cota u- 
mari, reu- 
în bilanțul

tone cărbune net. 
de consemnat între 
pozitive raportate de 
scadența a doua sînt

puncte mai mic decîț nivelul 
prevăzut de indicatorul de ca
litate. Pentru ridicarea calitati
vă a întregii activități și a 
eficienței producției — obiec
tiv major pus de Congresul al 
X-lea al partidului în fața e- 
conomiei naționale, a tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră — au depus strădanii 
colectivele tuturor exploatărilor 
miniere și preparațiilor din mu
nicipiu. In frunte s-au detașat 
însă cu realizările minerii de la 
Lupeni cu o depășire a sarci
nilor pe februarie de peste 
7 000 tone de cărbune, urmați 
de cei de la Vulcan cu aproa
pe 3 000 tone, de la Petrila cu 
2 600 tone, de Ia Lonea cu 1 400 
tone, Aninoasa cu 600 tone, Băr- 
băteni cu 260 tone etc.

Realizările acestor colective ar 
trebui să constituie un îndemn 
și pentru cele două exploatări 
miniere rămase sub plan și în 
cea de-a doua lună : Paroșeni cu 
5 600 tone și Dîlja cu 4 .300 tone, 
nerealizări care au diminuat 
posibilitățile obținerii unor spo
ruri de producție și mai con
sistente pe ansamblul centralei 
cărbunelui. In luna martie, tră- 
gînd învățăminte din deficien
țele avute, colectivele de mun
că, comitetele de direcție, sub 
îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid de la ex
ploatările miniere în cauză au 
datoria să ia toate măsurile pen
tru redresarea activității și recu
perarea minusului pentru extra-

gerea ritmică a producției de 
cărbune planificate și îndepli
nirea optimă a sarcinilor de 
plan pe primul trimestru.

I. BALAN

REDUCERE DE PREȚURI 
LA OUA

După cum informează Mi
nisterul Comerțului Interior, 
începînd de luni 1 martie 
intră în vigoare noile prețuri 
la ouă pentru sezonul de pri
măvară. prețuri care sînt re
duse cu 0,30 lei la bucată.

Totodată, în urma unui or
din al ministrului, au fost 
luate măsuri pentru asigura
rea unei aprovizionări abun
dente cu ouă a rețelei comer
ciale din întreaga țară.
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Electronistul Mihai Patriciu, de la E.C.E. Paroșeni, Ia masa de verificat aparatura de control... I

Școala dă primele noțiuni
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ANCHETA
NOASTKA

CU
A

CE

Perfecționarea — prin muncă
Sînt interesați toți factorii ?
Deprinderile negative „prind“ mai ușor !...

PREGĂTIRE
A

Pagina a 2-a

SPORT
Programul returului cam
pionatului diviziei naționale 
A, ediția 1970—1971.
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CONCURSUL DE ADMI
TERE ÎN INSTITUȚII MILI
TARE DE ÎNVĂȚAMÎNT 

Ministerul Forțelor Armate 
organizează concursuri de ad- 

. mitere. pentru anul școlar 
i'1971/1972, în următoarele in
stituții militare de învăță- 
mînt:

— Liceele militare anul I, 
între 15 iunie și 3 iulie 1971 
și anii II—IV, între 20 și 23 
iunie 1971.

— Școlile militare de ofi
țeri activi, între 29 iunie și 
7 iulie 1971.

— Facultățile tehnice din 
Academia Militară, între 3 
și 20 iulie 1971.

— Cursul de pregătire me- 
dico-militară, în lunile iulie 
— august 1971, Ia date ce se 
vor stabili ulterior.

— Școlile militare care pre
gătesc maiștri militari și 
subofițeri, între 25 august și 
5 septembrie 1971.

— Școala militară de mu
zică — ciclul profesional — 
între 27 august și 5 septem
brie 1971.

PREGĂTIREA LUI LA LUCUL

In pădurea din apropierea 
localității Sarmizegetusa, fosta 
reședință a regilor daci, a fost 
găsită o monedă emisă intre 
anii 40-29 î.e.n. Cercetările e- 
fectuate de specialiști au sta
bilit că este un „koson" de 
aur, în greutate de 8,5 gra
me, avînd inscripția în limba 
greacă. Denumirea se referă 
la numele presupusului rege 
dac Koson. Fiind o copie a 
dinarului republican roman, 
moneda are imprimate pe o 
parte un consul roman intre 
doi lictori, iar pe revers un 
vultur cu o cunună in ghiare.

'■v i

■■■■■

■

SV-':'

$5

î!

Rețeaua comercială a Văii 
Jiului, ca de altfel a întregii 
țări a cunoscut în ultimii ani o 
dezvoltare fără precedent, vizi
bilă la tot pasul. Au apărut 
complexe comerciale moderne, 
s-au extins magazinele vechi, a 
sporit numărul lucrătorilor ca
re le deservesc, a crescut pre
gătirea lor profesională, spiri
tul lor de responsabilitate. In 
majoritatea unităților, indiferent 
cărei ramuri de comerț aparțin, 
întîlnim mulți tineri — absol
venți ai școlilor comerciale — 
care-și desăvîrșesc pregătirea la 
locul de muncă. Mulți dintre ei, 
deși nu au ieșit de mult de pe 
băncile școlii s-au încadrat bine 
în producție, au deprins ușor 
secretele meseriei, sînt conști
incioși și disciplinați în serviciu 
bucurîndu-se de aprecierea ace
lora cărora le asigură deservi
rea. Evident, că există și alții, 
situați la polul opus acestora.

In ancheta noastră am por
nit de la izvorul pregătirii vii
torilor lucrători în comerț, am 
mers pe drumul pe care-1 ur
mează ei, am discutat cu per
soane competente, cu 
răspundere în acest 
al comerțului nostru

munci de 
angrenaj 
socialist.

răspundere de formarea viitori
lor comercianți, atît din punct 
de vedere teoretic, cît și din 
punct de vedere practic.

— Cum asigurați pregătirea 
lor practică în timpul școlii ?

— Aceasta se realizează, du
pă forma de școlarizare — zi 
și seral — atît în laboratorul 
școlii, cît mai ales în unități
— în așa-zisele clase magazin
— pe lîngă salariații acestora, 
care au datoria să se ocupe 
cu grijă de ei, 
în meserie, să 
viu o serie de 
necesare pentru 
profesiune, să 
bună etică de muncă. Din partea 
școlii, practica aceasta în pro
ducție este urmărită cu aten
ție de către maiștrii — instruc
tori.

— Considerați că absolvenții 
părăsesc școala cu suficiente 
cunoștințe și înclinații pentru 
a deveni buni comercianți ?

— Fără îndoială că da. Mulți 
absolvenți ai școlii noastre au 
ajuns lucrători de bază în uni
tățile în care au fost reparti
zați, fiind o mîndrie și pentru

să-i introducă 
le explice pe 
lucruri strict 
viitoarea lor 

le formeze o

noi și 
tăților 
blicul 
tea concretiza cu două exem
ple mai proaspete: Ana Pană, 
care a terminat cu diplomă de 
merit școala noastră, și 
lă Borhină, prima fiind 
elevă în clasa a XH-a a 
lui seral, iar Borhină 
IX-a. Sînt și cazuri care 
runcă o lumină prea favorabilă 
asupra celor ce i-au pregătit, 
și asta se întîmplă mai ales 
pentru că, așa cum spuneam, 
deși avem motive să ne inîn- 
drim, nu toți le înțelegem, nu 
toți ne ocupăm cu matură răs
pundere de acest schimb de 
mîine. Se pot da și exemple 
concrete...

pentru conducerile 
respective, pentru 

larg consumator. Aș

uni- 
pu-< 
pu-

Vinti- 
acum 
liceu- 
într-a 
nu a-

„Unii își dau interesul 
alții nu prea.“

Acești „unii“ și „alții11 sînt și 
din rîndul absolvenților școlii

Dumitru GHEONEA

„Avem motive
mîndrim, dar...“

să ne

• ■

* Treizeci de concurenți - nu- 
Imăr neatins pină acum in 

ea.țrile precedente - iși vor

I disputa, intre 2-7 martie, tro
feele celei de-a patra eaiții

| a Cerbului de aui de ia Bra-
■ șov. Aproape toți concurenții . 
I au sosit in orașul Concursului I 
! și Festivalului internațional al
I cintecuiui, care i-a intimpinat I 
* cu aceeași caldă ospitalitate ' 
Ide totdeauna.

Tragerea la sorți a intrării 
candidaților in probele com- 
petiționale, a stabilit ca cinci 
concurenți străini să evolueze 
in prima seară în fața juriu
lui internațional și a publicu- ■ 
lui. Ei sint : Eliane Dambre | 
(Elveția), Mimi Ivanova (Bul- . 
garia), Derek John Tilley (Țara I 
Galilor), Regina Thoss (R. D. 1 
Germană) și Dova (Spania).

Prima concurentă română ' 
care va apare în concurs este I 
Cătălina Marinescu, progra- I 
mată pentru 3 martie. Ruxan- | 
dra Ghiață o va urma în ziua | 
de 4 martie, iar Corina Chi- . 
riac, în ultima zi a Concursu- | 
lui.

(Agerpres). 1
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Mina Livezeni (vedere generală) Foto 1 N. GHENA

Expresia de mai sus aparține 
tovarășului Gheorghe Ana, di
rectorul Școlii comerciale Petro
șani.

— Avem motive să ne mîn- 
drim — ne spunea interlocuto
rul— că în orașul nostru func
ționează o școală comercială, ca
re dă în fiecare an zeci de 
cadre comerțului. Și nu doar 
comerțului din Valea Jiului 
ori. din județul Hunedoara, ci 
și din alte județe ale țării. 
Este un lucru care trebuie să 
ne bucure, căruia trebuie să-i 
acordăm mai multă importanță. 
Dar. nu toți factorii interesați 
înțeleg acest lucru. Din această 
cauză ne desfășurăm activita
tea într-un local necorespunză
tor, din această cauză nu avem 
posibilitatea să oferim tuturor 
elevilor condiții optime de șco
larizare — mă refer la săli de 
clasă și laboratoare, la cămin 
și cantină.

— Poale că din aceeași cau
ză suferă și procesul de învăță- 
mînt ?

— Ne străduim ca procesul 
instructiv-educativ să nu sufe
re. Avem țadre didactice bine 
pregătite, care se preocupă cu

(Continuare în pag. a 3-a)

Sensul valorii
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O noutate la I.M.P.: LABORATOR DE FOTOGRAMMETRIE
Recent, o dată cu începerea 

semestrului II al anului uni
versitar 1970—1971, în cadrul 
catedrei de topografie minieră 
a Institutului de mine din Pe
troșani s-a înființat un labora
tor de fotogrammetrie. Aici stu
denții secției de topografie — 
ingineri și subingineri — vor 
executa interesante lucrări de 
fotogrammetrie aeriană, terestră 
și subterană, în scopul întoc-

mirii operative, cu o 
ridicată, de planuri 
complete, atît cadastrale cît și 
pentru documentație topografi
că minieră. Laboratorul va ju
ca un rol important în forma
rea multilaterală a viitorilor 
specialiști în topografie minie
ră, creîndu-le posibilitatea de 
a folosi în practică, la locurile 
de producție, cele mai moder
ne metode de ridicare topogra-

precizie 
și hărți

fică a suprafețelor mari, a de
taliilor, preconizîndu-se chiar 
— și asta constituie noutatea 
deosebită — extinderea tehni
cii respective, deosebit de ren
tabile, în ridicarea detaliilor 
constructive miniere în subte
ran.

In prima fază, laboratorul de 
fotogrammetrie este dotat cu 
aparataj modern (coordonato- 
grat automat de precizie, ca-

meră clară, sterescop cu oglinzi 
etc.), cu material didactic de 
uz tehnic de bună calitate.

La realizarea laboratorului 
și-au adus o contribuție sub
stanțială toți membrii catedrei 
de topografie minieră, sprijiniți 
activ îndeosebi de rectorul in
stitutului.

Prin grija conducerii facultă
ții de mine au fost trimise in 
schimb de experiență ia labo
ratorul de fotogrammetrie al

IPROMIN București, cadre di
dactice din catedră ca asistenții 
universitari ing. Floruța Stanca 
și ing. Ioniță Pădure, docto
ranzi în topografie minieră.

Pentru viitor, se prevede îm
bogățirea zestrei de aparataj a 
laboratorului și o colaborare mai 
strînsă atît cu institutele spe
cializate în acest domeniu, cît 
și cu centralele miniere intere
sate.

T. M.

I
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Cindva, intr-o zi, am ascultat la o ședință cum un tova
răș solemn, vorbea foarte solemn de la pupitru, intr-o at
mosferă solemnă, unui auditoriu de asemenea solemn. Cu
vintele cădeau grave, cu rezonanțe derizorii, ca niște po
runci. Iar stilourile nu' mai pridideau alergind precipitat 
pentru a însemna in carnete „indicațiile" ce curgeau din 
gura celui amintit, asemeni unui fluviu de aur lichid, din 
care nu-i îngăduit să se piardă nici mqcar o fărimă. Iar 
cind a terminat, s-a aplaudat frenetic.

$i multă vreme după aceea, argumentul forte, pentru 
învingerea oricărei rezistențe, consta in :

— Așa a spus tovarășul...
S-a nimerit apoi ca, intr-o alta zi, să aud din nou pe 

același tovarăș vorbind. Mat puțin solemn, mai puțin im
portant, de undeva dintr-un colț de sală, se străduia să-și 
dea și el părerea, intr-o anumită problemă ce se dezbătea. 
Nu-l asculta nimeni, iar cițiva de la masa prezidiului l-au 
privit semnificativ dindu-i a înțelege că e cazul să termine 
și că de fapt ar fi fost mult mai bine dacă tăcea. Nici un 
earner nu s-a deschis, nici un stilou nu s-a mișcat. Vorbe
le, după ce au umblat o vreme năuce peste indiferența ge
nerală, s-au pierdut pe undeva prin tavan, iar cel ce le 
rostise s-a așezat la loc, transpirat și penibil.

Ce se întîmplase ? Doar de cind il auzisem vorbind în 
pomenita ședință solemnă, trecuse un timp destul de bu
nicel și nu se poate concepe că în această vreme s-ar fi 
prostit. Dimpotrivă, e de presupus că mai crescuse, că de
venise mai ințelepț. Iată insă că valoarea acordată se ma
nifesta în proporție inversă.

Un amănunt! Da, am omis un amănunt! Cind l-am auzit 
vorbind prima oară, tovarășul în discuție era CINEVA, iar 
acum devenise un OARECARE.

Ei bine, și atunci ce anume s-a aplaudat atît de zgomo
tos cind l-au auzit vorbind mai întîi: ceea ce spunea ? 
Funcția ? Sau totul nu a fost decît o manifestare hilară 
a unei meschine dorinți, de a măguli pe un om, de grațiile 
căruia depindeau .multe ?

...Cind s-a avut totuși in vedere sensul exact
Se poate răspunde ? Se poate ! Atunci vă rog să răspun

deți !

al valorii ?

V. MAN. D.
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începe fotbalul

de real talent ca: Ion 
Francisc Sebeși,

Handbal „Cupa semicentenarului11
Sala sportivă din Lupeni a 

găzduit duminică un adevărat 
maraton handbalistic. Opt echi
pe de fete și tot atîtea de bă
ieți din școlile Văii Jiului s-au 
întrecut de-a lungul a opt ore 
pentru cucerirea „Cupei semi
centenarului". La băieți, dispu
tele au fost deosebit de dîrze, 
scoțînd în evidență unele ele-

Fotbaliștii de la

JIUL PETROȘANI

mente 
Constantin, 
Ilarie Bora, Constantin Mastici 
(Liceul industrial minier Petro
șani), Filip Coch, Gheorghe Pre- 
secan (Liceul Uricani), Petru 
Nemeș-, Vasile Gabor, Gheorghe 
Popa (Liceul Lupeni), Vladimir 
Stoicescu (Liceul Petroșani), 
Vladimir Nicola (Școala gene
rală nr. 2 Petroșani), Viorel 
Șiling, Traian Dudui (Școala 
profesională Lupeni). La fete, 
în schimb, a ieșit în evidență 
o scădere a calității jocurilor, 
caracteristică pregnantă odini
oară în întrecerile fetelor din

Valea Jiului. Din rîndul eleve
lor, doar Victoria Bojin și Edith 
Popescu (Liceul Vulcan), Ilonka 
Meszaros și Maria Cernat (Școa
la generală nr. 5 Lupeni), Ioana 
Rodeanu (Liceul Lupeni), Va
lentina Hobjilă și Maria Pa- 
pițiu (Școala comercială Petro
șani) au prezentat unele cali
tăți care ar putea fi amplifi
cate printr-o muncă mai inten
să și mai organizată.

La băieți, trofeu] a revenit 
echipei Liceului industrial mi
nier Petroșani, care a dispus 
în final cu 20—7 de echipa Șco
lii generale nr. 2 Lupeni. Lo-

SCHI

Hochei: ROMÂNIA
HAGA 1 (Agerpres). — In- 

vingînd cu scorul de 6—1 (0—0, 
2—0, 4—1) selecționata Dane
marcei, echipa de hochei pe 
gheață a României a obținut 
a doua victorie în campiona
tul mondial de hochei pe ghea
ță (grupa C), care se desfășoa
ră în Olanda. Comentînd acest 
meci, corespondentul agenției

Handbal: ROMÂNIA
OSLO 1 (Agerpres). — Con- 

tinuîndu-și turneul în țările 
scandinave, selecționata mascu
lină de handbal a României a

PE SCURT
DANEMARCA 6—1

France Presse notează oă, timp 
de 26 minute, danezii au opus o 
dîrză rezistență, 
Hansen apărînd 
de 64 de șuturi.

Alte rezultate
doua i Ungaria — Anglia 7—6) 
Franța — Belgia 18—1; Bul
garia — Olanda 7—0.

portarul Ben 
nu mai puțin

ale etapei a

— NORVEGIA 10—9
întîlnit la Elverum, reprezen
tativa Norvegiei. Victoria a 
venit handbaliștilor români 
scorul de 10—9 (5—6).

re-
cu

au fost examinați la probele
COOPER și 1ST RAM)

Bur- 
nici 

de

Pentru prima oară la noi se 
aplică fotbaliștilor din divizia 
A teste speciale de verificare 
a pregătirii fizice generale 
înaintea reluării campionatu
lui. Echipa Jiul Petroșani a 
fost testată săptămînă trecu
tă, marți, cu două zile înain
tea turneului în R.D.G.

Era o vreme cîinoasă. 
nița mărunt și rece, dar 
un examen nu ține cont
timp. In cabină, antrenorul Ion 
Bălănescu a alcătuit grupele, 
antrenorul federal Cornel Dră
gușin a dat unele indicații de 
rigoare, iar doctorul Filoftei 
Ilea, de la F.R.F., a efectuat 
unele consultații sumare la so
licitarea cîtorva jucători: 
Georgescu, Tonca, Florea, Popa, 
Hlopețchi. S-a trecut apoi la 
testul Cooper. In ce constă a- 
cest test: in 12 minute de a- 
lergare, fiecare jucător trebuie 
să însumeze minimum 3 200 m, 
adică să înconjoare de 8 ori 
pista stadionului. Plecarea s-a 
dat pe grupe de cite 5 Pista 
extrem de grea, desfundată din 
cauza ploii și a zăpezii, a pus 
probleme serioase jucătorilor, 
dar fiecare s-a străduit să a- 
lerge cit mai bine. La termi
narea probei doar doi au reu
șit să realizeze limita de dis
tanță : Nădășan — 3 250 m și 
Popa — 3 200 m. Ținînd cont 
Insă de vitregia pistei și a tim
pului antrenorul federal Cornel 
Drăgușin a acordat fiecărui 
câtor o bonificație de 5 Ia 

a fost adăugată 
parcursă, astfel

cul III a fost ocupat de echipa 
Liceului Lupeni. „Cupa semi
centenarului" a revenit la fete 
echipei Școlii generale nr. 5 
Lupeni, urmată de echipa Li
ceului Lupeni și de aceea a 
școlii generale nr. 3 Lupeni. 
Organizatorii competiției — co
mitetul municipal U.T.C. Pe
troșani a oferit celor mai bune 
echipe, celor mai tehnici jucă
tori (Ilonka Meszaros, Ion Con
stantin) și celor mai buni por
tari (Adalbert Zoldy și Valenti
na Hobjilă) cupe, fanioane și 
diplome.

I. IACOB

Elevii Școli[ sportive Petroșani au participat la
ti„Cupa Școlii sportive Reșifa

Tenis : NĂSTASE învins !
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

Finala probei de simplu din 
cadrul turneului internațional 
de tenis pe teren acoperit de 
la Macon (Georgia), disputată 
între iugoslavul Zeliko Franu- 
lovici și românul Ilie Năstase, 
a oferit spectatorilor o luptă 
palpitantă, cu neașteptate schim
bări de scor și un ultim set

Fotbal: RAPID

ladramatic. Condus cu 
seturi, Năstase a avut 
nică revenire, reușind 
leze scorul, dar, în ultimul set, 
la serviciul lui Năstase, iugo
slavul a răspuns cu un „pas
sing shoot" imparabil de stin
gă, care i-a asigurat victoria. 
Rezultat final ■ 6—4, 7—5, 5—7, 
3—6, 7—6 în favoarea lui Zeliko 
Franulovici.

2—0 
o puter-
să ega-

ODRA OPOLE 3—2
Stadionul Giulești din Capi

tală a găzduit ieri dimineață, 
întîlnirea internațională amicală 
de fotbal dintre echipele Rapid 
București și Odra Opole (Polo-

nia). La capătul unui meci 
chilibrat fotbaliștii români 
obținut victoria cu scorul 
3—2 (2—1) prin golurile mar
cate de Apostol (2) și Neagu 
(din lovitură de la 11 m).

„POLI“ IAȘI — ZAMALEK (R.A.U.) 0—0

e- 
au 
de

CAIRO 
chipa de 
Iași și-a 
Republica 
la Cairo cu formația locală Za- 
malek. La capătul unui joc e-

1 (Agerpres). — E- 
fotbal Politehnica 

încheiat turneul în 
Arabă Unită, jucînd

chilibrat, scorul a fost egal i 
0—0. In cadrul acestui turneu, 
echipa Politehnica Iași a sus
ținut cinci meciuri, dintre care 
a pierdut două, a cîștigat unul 
și a terminat la egalitate două.

și II
con-

ieți : 1) Lorant Balint. Categ. 
12—14 ani fete : 1) Gabriela 
Leib; 2) Viorica Hupca. Bă
ieți : 1) Eusebio Peter; 2) Mi
hai Mânu; 3) Andrei Balint.

Toate felicitările pentru 
micii schiori din Petroșani, 
pregătiți în pepiniera Școlii 
sportive.

Școala sportivă Reșița a or
ganizat, duminică, pe pîrtiile 
din Semenic, o interesantă 
întrecere la startul căreia 
s-au prezentat 80 de concu- 
renți : 40 copii și 40 juniori 
și seniori. Școala sportivă 
Petroșani a fost reprezentată 
de 21 schiori care s-au com
portat foarte bine, ocupînd

majoritatea locurilor I 
la probele la care au 
curat (numai copii).

Iată-i 
schiori 
6—9 ani 
sely; 2) 
2) Iosif 
10—11 ani fete: 1) Nelida Vel- 
ciov; 2) Odille Krachtus.

după-amiaza, 
Jiul s-au pre- 
Astrand. Sub 

Uea.

In aceeași zi, 
fotbaliștii de la 
zentat la testul 
asistența medicilor F. 
R. Irimescu și A. Mărilă, ei au 
trecut pe 
verificare 
oxigen la 
în cele 6 
bicicletă sau la scăriță oe 40 
cm. Tensiunea și pulsul jucă
torilor s-au luat ia începerea 
probei, după terminarea ei și 
peste 5 minute de la termina
re (timp necesar revenirii ju
cătorului din efort).

Și testul Astrand a lost tre
cut cu succes de majoritatea 
jucătorilor. Cel mai bun rezul
tat l-a obținut tinărul Carama
lis. Condiție fizică bună au 
prezentat și M. Mihai, Popescu, 
Cotormani, Libardi, Urmeș, 
Peronescu. Foarte slab — Ma- 
rincan, insuficient adaptat la 
efortul diviziei A. La rîndul 
său, Ion Constantin nu i 
zentat bine nici la 
probă.

Totuși, antrenorul 
Cornel Drăgușin a fost 
mit de rezultatele coroborate 
ale celor două teste (Cooper și 
Astrand), considerînd că echi
pa Jiul prezintă un nivel rela
tiv bun de pregătire care să-i 
permită rezultate superioare în 
retur față de perioada turului. 
Pentru acest lucru, se exprima 
antrenorul Drăgușin, echipa 
Jiul va trebui să apese pe trei 
pedale de bază (pentru ea): 
condiția fizică, organizarea jo
cului, pregătirea psihică.

Și o viață sportivă desăvîr- 
șită — a adăugat cineva...

Toate-s, într-adevăr, absolut 
necesare.

In general, însă, Cornel Dră
gușin a fost mulțumit de re
zultatele obținute de jiuliști.

„Nu putem privi rigid rezul
tatele testului Cooper — ne-a 
spus dinsul. Mai întii pentru 
că această metodă de verifi
care a capacității de efort fizic 
a tuturor jucătorilor de divi
zia A este o noutate pentru ei, 
și ca once lucru nou, trebuie să 
te adaptezi cu el. Apoi nu tre
buie să uităm că pista s-a pre
zentat in condiții deosebit de 
grele. Sînt sigur că pe o pistă 
uscată, fiecare ar fi alergat 
mai bine. Tocmai de aceea 
le-am și acordat bonificația de 
5 la sută. Mi-au plăcut cum 
au alergat Nădășan și Popa, 
dar și Stoker și alți cîțiva. In 
scnimb, Peronescu și Ion Con
stantin au alergat greoi, au 
obosit prea repede, deși ei au 
o capacitate mai mare de efort. 
Din partea lor este nevoig de 
mai multă voință!“

Dacă ar fi să mai numim pe 
cițiva dintre cei considerați 
că au alergat bine, i-am nota 
pe Anghel și Popescu (cite 3 150 
m), Pe Stoker și Caramalis 
(cite 3 100 m), pe Libardi, San
du și M. Mihai (cite 3 050 m), 
precum și pe Cotormani și 
Naidin. De remarcat voința 
lui Dodu care, deși ușor ac
cidentat, nu a abandonat 
cursa, realizînd o distanță a- 
preciată pozitivă de către cei 
prezenți. Nu au fost testați 
Tonca, Georgescu și David (ac
cidentați), Gruber — reîntors 
la Dunărea Giurgiu — și 
Țurcan, care a cerut dezlega
rea de la C. S. Jiul. Primii 
trei vor fi supuși testelor in 
perioada care a mai rămas 
pînă la reluarea campionatului.

rind prin proba de 
a consumului de 

efort sub maximal 
minute de lucru la

I
I

Predealul

I

s-a pre- 
această

federal 
mulțu-

pe valoroșii 
petroșăneni: i 
fete : 1) Rozalia Ek- 
Erike Peter. Băieți :

Krachtus. Categ.

. mici 
Categ.

Bă-

gazda campionatului național ai copiilor
Ieri a plecat Ia Predeal se

lecționata Școlii sportive Pe- 
Itroșani, care va reprezenta 

județul Hunedoara 
pionatul național al 
— proba de slalom 
Au făcut deplasarea 
cei mai buni și mai în formă

la cam- 
copiilor 
special, 
schiorii

ob-Ia ora actuală, care au 
ținut rezultate valoroase în 
concursurile pregătitoare or
ganizate în acest sezon. Schio
rii petroșăneni vor avea o mi
siune dificilă deoarece mulți 
adversari le-au pregătit re
vanșa pentru eșecurile dia a-

nul trecut cînd, în masivul 
Paring, micii noștri schiori 
au dominat cu autoritate fi
nala campionatului național. 
Ei sînt însoțiți la Predeal 
de profesorii Virginia Peterfi 
și Gunther Gedeon.

I
I
I
I
I 
I
I
I

230
230 de medici vor participa la Jocurile olimpice de 

vară din anul 1972, la Miinchen (Repubrica Federală a Ger
maniei), Este drept că ei nu vor stabili recorduri sportive 
în schimb vor supraveghea sănătatea atleților și vizitato
rilor. 1 400 de infirmiere, maseuri și asistenți medicali ii 
vor ajuta. Centrul medical olimpic va cuprinde săli de o- 
perații, camere destinate examinării și tratamentului, labo
ratoare, stațiuni de radiologie și o secție terapeutică. In 
afară de acestea, sînt prevăzute 25 de paturi, o clinică, ca
binete dentare, mașini moderne de prim ajutor și 
copter pentru cazuri urgente.

un eli-

Doar o săptămînă a mai ră
mas pînă la reluarea campio
natului județean de fotbal. 
O săptămînă și Minerul A- 
ninoasa nu are la activ nici 
un antrenament. In tur, for
mația aninoseană a avut o 
comportare meritorie, dar iată 
că acum ea înoată în căutări 
și neliniști. Instructorul An
drei Hegeduș se luptă singur 
cu multe greutăți. Deocamda
tă el a reușit doar să-și al
cătuiască lotul. A promovat 
de la juniori cîțiva tineri ta- 
lentați cum sînt Trestian, 
Herlea, Tomuș, Irșoi, Mari
nescu, Nicolcea, Mocanu, re- 
nunțînd la serviciile unor ju
cători plafonați (Gram) sau 
care nu se țin de treabă 
(Boroș). Se întîmpină dificul
tăți cu echipamentul sportiv 
și (culmea!) cu... cărbunele 
pentru încălzitul vestiarelor

ETAPA A XVI-A, 14 MARTIE 1971 Universitatea Craiova — Politehnica 
F. C. Argeș — Jiul
Progresul — Rapid
Universitatea Cluj — C.F.R. Cluj 
Steagul roșu — Petrolul

i ju- 
su- 

i la 
în- 

s-au 
dis- 
iar

lă, care 
distanța 
cit mai mulți jucători 
Încadrat 
tanță, unii au depășit-o, 
cîțiva au rămas totuși sub ea.

in limita de

Alte jocuri de verificare

C.F.R. Cluj — Progresul
Sport Club Bacău — Dinamo
U.T.A — Jiul
Steagul roșu — F.C. Argeș
Politehnica — Petrolul
Universitatea Craiova — C.F.R. Timișoara 
Steaua — Farul
Rapid — Universitatea Cluj

ETAPA A XVII-A, 21 MARTIE

ETAPA A XXIV-A, 22 MAI

ale Științei Petroșani -♦—

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea reluării campionatului 
diviziei C, studenții petroșă
neni au susținut sîmbătă și 
duminică noi jocuri de verifi
care, cu care ocazie a 
lat întregul lot de 
In căutarea celei mai 
formule pentru echipa 
Începe returul. Sîmbătă, Știin
ța Petroșani s-a deplasat la 
Zăvoi, unde a susținut un 
„amical" cu formația Foresta 
din localitate, care activează 
In campionatul județului Ca- 
raș-Severin. Superioară din 
toate punctele de vedere, echi
pa petroșăneană a cîștigat în
tîlnirea cu rezultatul de 7—3 
(2—1). Cel de-al doilea joc — 
de duminică — a fost susținut 
pe terenul din Petrila, în com
pania divizionarei C. Minerul 
Teliuc. Și această partidă a 
revenit studenților, cu rezul
tatul de 5—2 (2—1). Condițiile 
de joc, au fost deosebit de gre
le — terenuri denivelate și 
înghețate, ger și ninsoare. In 
urma acestor ultime două jo
curi de verificare, ne-am putut 
da seama de unele îmbunătă
țiri marcate în jocul formației, 
ca și de unele carențe asupra 
cărora trebuie acționat pînă 
Ia reluarea campionatului. Ast
fel, în compartimentul apără
rii nu există o suficientă co
laborare între jucători, ei nu

fost ru- 
jucători 

potrivite 
care va

se dublează îndeajuns, se pla
sează de multe ori greșit la 
unele faze de joc, transmit de 
multe ori mingea impYecis, cu 
întîrziere, iar cei doi portari 
— Berindei și Florea — dove
desc încă nesiguranță, mai ales 
la mingile înalte, primind go
luri parabile cu destulă ușu
rință. Ceva mai bine se pre
zintă lucrurile la linia de îna
intare. Se pare că jucătorii din 
acest compartiment și-au reglat 
mai bine tirul, înscriu mai mul
te goluri, dar și aici mai există 
încă destule lucruri de finisat. 
Exceptînd în oarecare măsură 
jocul extremelor, nici la îna
intare nu există suficientă co
laborare între coechipieri, se 
abuzează .prea mult de joc îl 
individual, se expediază pase 
fără adresă, iar precizia în 
șut este încă deficitară. Parti
ciparea mijlocașilor și a fun
dașilor de margine la
de atac este sporadică, necon
cludentă. Deși există trei mij
locași deosebit de Ulentați, ei 
nu reușesc întotdeauna să facă 
bine legătura dintre apărare și 
atac.

Sperăm ea aceste deficiențe 
să fie înlăturate la antrena
mentele din această săptămînă 
pentru ca prima etapă a re

fazele

turului să ne găsească , bine 
puși la punct cu toate campar- 
timentele. Vom urmări îmbu
nătățirea activității întregii e- 
chipe și în cele două jocuri 
de verificare pe care le vom 
presta în cursul acestei săptă- 
mîni — miercuri la Teliuc, cu 
formația Minerul din locali
tate, și joi la Petrila, cu echi
pa de tineret-rezerve Jiul. Sîn- 
tem conștienți că această 
parte a campionatului este 
deosebit de dificilă și că ea 
solicită deplină dăruire în joc, 
concentrare în fazele de fina
lizare, colaborare și înțelegere 
perfectă între compartimente, 
între toți jucătorii.

Cele 11 goluri ale ultimelor 
două jocuri de verificare au 
fost realizate de Matei (4), 
Făgaș și Rotea (cîte 2), Dobres- 
cu, Ștefan și Faur. A fost utili
zat următorul lot de jucători i 
Berindei, Florea, Botoș, Ză- 
vălaș, Izvernari, Tudor, Do- 
brescu, Varhonic, Tismănaru, 
Grizea, Bitea, Alexandroni, Bă- 
lăneanu, Cigmăian, Matei, Faur, 
Ștefan, Făgaș, Rotea. Au 
sit nemotivat Știr, Marcu 
Irimia.

Duminică, prima etapă a 
turului : Știința Petroșani 
M.E.V.A. Turnu Severin, 
terenul din Petrila.

G. T.

Din nou
griji

la Minerul
Aninoasa

♦

J '

Petrolul — Sport Club
Progresul — U.T.A.
F.C. Argeș — Universitatea Craiova 
Dinamo — C.F.R. Cluj
Farul — Steagul roșu
Jiul — Rapid
Universitatea Cluj — Steaua
C.F.R. Timișoara — Politehnica

ETAPA A XVIII-A, 28 MARTIE

Universitatea Craiova — Farul
Rapid — Petrolul
C.F.R. Cluj — F.C. Argeș 
Steagul roșu — Progresul 
Sport Club — C.F.R. Timișoara 
Politehnica — Dinamo
U.T.A. — Universitatea Cluj 
Steaua — Jiul

ETAPA A XIX-A, 4 APRILIE

r

0

„CUPA
Competiția de tenis de masă 

dotată cu „Cupa Speranțe
lor" a reunit sîmbătă după- 
amiază la întreceri 40 de e- 
levi și eleve reprezentanți ai 
liceelor și școlilor profesio
nale din Valea Jiului. In ma
rea lor majoritate, întîlnirile 
au fost viu disputate, ridi- 
cîndu-se la un bun nivel teh
nic și spectacular. întrecerile 
s-au desfășurat sistem elimi
natoriu, prilejuind evidenție
rea partidelor Viorica Chin
ceșan — Victoria Bojin, Petru 
Jurcan — Vladimir Stoicescu, 
Marcel Oprean — Vladimir

n 
r

lip-
?i

re-

pe

SPERANȚELOR"
Stoicescu, Marcel Oprean — 
Constantin Marcu, Ștefan Be- 
leneși — Grigore

Dar iată-i pe
Peter.
cîștigătorii

Tenis de masă

primelor 4 locuri : Fete : 1) 
Victoria Chinceșan; 2) Victo
ria Bojin, ambele de la Li
ceul Lupeni; 3) Elena Trifoi; 
4) Georgeta Mețiu, ambele 
de la Liceul Uricani. Băieți: 
1) Marcel Oprean, Liceul Vul
can; 2) Vladimir Stoicescu,

Liceul Petroșani; 3) Petru 
Jurcan, Liceul Lupeni; 4) 
Gheorghe Boca, Școala profe
sională Lupeni.

Primilor clasați le-au fost 
oferite diplome, cupe și pre
mii în obiecte din partea 
Comitetului municipal al 
U.T.C. — organizatorul com
petiției. Se cuvine să aducem 
mulțumiri directorului Școlii 
sportive Petroșani, prof. Eu
gen Bartha, care 
foarte mult în 
și desfășurarea

ne-a ajutat 
organizarea 
competiției.

I. IMLING
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și al băii de la stadion. Cei 
care fac parte din consiliul 
asociației sportive Minerul 
Aninoasa nu se interesează 
de loc de soarta echipei de 
fotbal, iar tovarășii de la 
sindicat, cărora li s-a cerut 
de atîtea ori sprijinul, au dat 
din umeri a neputință.

Comuna Aninoasa are tra
diție în fotbal. De aici s-au 
ridicat jucători de valoare. 
Stoker este doar unul dintre 
ei. Comuna Aninoasa are un 
teren de fotbal bun, cu tri
bune acoperite, unde localni
cii se adună duminică la me
ciurile echipei lor. Aninose- 
nii sînt oameni harnici și iu
bitori ai sportului și nu tre
buie lipsiți de plăcerea de a 
avea echipă de fotbal în cam
pionatul județean.

Instructorul Andrei Hege
duș, trebuie ajutat mai mult. 
La Aninoasa sînt talente pen
tru fotbal, sînt și condiții 
pentru practicarea celui mai 
îndrăgit dintre sporturile 
noastre.

Campionatul județean bate 
la ușă. Duminica viitoare 
chiar, prima etapă a returu
lui i Minerul Aninoasa — 
Energia Deva.

Farul — F. C. Argeș
U.T.A. — Dinamo
Politehnica — C.F.R. Cluj
Steaua — Universitatea Craiova 
Universitatea Cluj — Sport Club 
Rapid — C.F.R. Timișoara
Jiul — Steagul roșu 
Petrolul — Progresul

ETAPA A XXV-a, 30 MAI

Sport Club — Jiul
Progresul — Politehnica 
Universitatea Craiova — U.T.A.
Steagul roșu — Steaua
F. C. Argeș — Universitatea Cluj 
Dinamo — Petrolul
C.F.R.
C.F.R.

Timișoara — Farul 
Cluj — Rapid

ETAPA A XXVI-A, 6 IUNIE

— Politehnica
— Steagul roșu

i

Universitatea Cluj — Politehnica 
Dinamo — Progresul
C.F.R. Timișoara — Steagul roșu 
Farul — C.F.R. Cluj
F. C. Argeș — Sport Club
Rapid — Steaua
Petrolul — U.T.A.
Jiul — Universitatea Craiova

Farul
Rapid
Petrolul — C.F.R. Cluj 
Jiul — Dinamo
Universitatea Cluj — Universitatea Craiova 
Steaua — F. C. Argeș
U.T.A. — Sport Club
C.F.R. Timișoara — Progresul

ETAPA A XX-a, 11 APRILIE

Steagul roșu — Universitatea Cluj 
Progresul — Farul
U.T.A. — Rapid
Universitatea Craiova — Petrolul 
Politehnica — F. C. Argeș
Dinamo — C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Cluj — Jiul
Sport Club — Steaua

ETAPA A XXVII-A, 9 IUNIE 
Politehnica — U.T.A.
Dinamo — Rapid
Universitatea Craiova
Steagul roșu — Sport
Steaua — Progresul 
Universitatea Cluj —
F. C. Argeș — C.F.R.
»lul — Petrolul

— C.F.R. Clui 
Club

Farul •
Timișoara

ETAPA A XXVIII-A, 13 IUNIE

ETAPA A XXI-A, 25 APRILIE

F. C. Argeș — Progresul
C.F.R. Timișoara — Jiul 
Rapid — Politehnica
Sport Club — C.F.R. Cluj
Farul — Dinamo
Universitatea Cluj — Petrolul
Steaua — U.T.A.
Steagul roșu — Universitatea Craiova

D'nanio — Universitatea Craiova
«* vR. Cluj — Steagul roșu 
T\?tr8îul — Steaua
I arul — U.T.A.
Progresul — Jiul
C.F.R. Timișoara — Universitatea Cluj 
F. C. Argeș — Rapid
Sport Club — Politehnica

ETAPA A XXIX-A, 20 IUNIE

ETAPA A XXII-A, 2 MAI

Petrolul — Farul
Politehnica — Steaua 
U.T.A. — Steagul roșu 
Dinamo — F. C. Argeș 
Jiul — Universitatea Cluj 
Universitatea Craiova — Rapid 
Progresul — Sport Club
C.F.R. Cluj — C.F.R. Timișoara

Universitatea Craiova — Progresul
Petrolul — C.F.R. Timișoara 
Rapid — Sport Club
Steaua — C.F.R. Cluj
Jiul — Farul
Universitatea Cluj — Dinamo 
U.T.A. — F. C. Argeș
Steagul roșu — Politehnica

ETAPA A XXX-A, 27 IUNIE

ETAPA A XXIII A, 9 MAI

Sport Club — Farul
Steaua — Dinamo
C.F.R, Timișoara — U.T.A.

Progresul — Universitatea Cluj 
Politehnica — Jiul
Sport Club — Universitatea Craiova
Farul — Rapid
F. C. Argeș — Petrolul
Dinamo — Steagul roșu
C.F.R. Cluj — U.T.A.
C.F.R. Timișoara — Steaua

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,1



MARȚI 2 MARTIE 1971

A

S teagui roșu

Eforturi creatoare

3

CU CE PREGĂTIRE INTRA
A

(Urmare din pag. 1) 

comerciale și din rîndul lucră
torilor mai vechi în comerț, 
lîngă care au fost repartizați 
să facă practica școlară și apoi 
să lucreze nemijlocit foștii e- 
levi. Atît unii cît și alții au 
caractere diferite, comportări 
diferite, preocupări diferite pen
tru pregătirea noilor veniți.

— In general — și-au expri
mat părerea tovarășii Dumitru 
Foenaru, Cazimir Davidovici 
și Constantin Ciolofan, direc
tori ai O.C.L. Produse industri
ale, O.C.L. Alimentara și 
T.A.P.L. Petroșani — absolven
ții școlii comerciale vin bine 
pregătiți în unitățile noastre 
și se încadrează repede în pro
gramul de lucru. De ei depinde 
In primul rînd, și în mod deo
sebit, mai buna pregătire, ridi
carea calificării și a treptei de 
salarizare. Străduința și corecti
tudinea lor în serviciu, buna- 
cuviință și solicitudinea le spo
resc încrederea și aprecierea din 
partea publicului consumator 
și cumpărător, în timp ce ne
priceperea și comoditatea, ne
cinstea și obrăznicia se reflec
tă negativ asupra lor înșiși, a- 
supra unităților în care lucrea
ză

Dar nu depinde numai de ei. 
Dacă lucrează în preajma unor 
meseriași buni și conștiincioși 
care-și fac datoria fără reproș, 
tinerii nu vor învăța de la ei 
decît lucruri bune folositoare. 
In schimb, dacă vor vedea de
zordine și dezinteres, dacă vor 
observa la colegii lor mai mari 
folosirea unor metode necin
stite în serviciu și o comporta
re neprincipială față de clienți, 
așa vor proceda și ei, neavînd 
In continuare decît de pierdut. 
Uși dau, oare, interesul toți acei 
lucrători din comerț pe lîngă 
care lucrează elevi practicanți 
sau tineri absolvenți să le cul
tive trăsături corecte de 
caracter, să le insufle dra
gostea pentru meserie să 
îe formeze coordonatele u- 
nei conduite ireproșabile, să și-i 
apropie cu maximă colegiali
tate, pentru ca munca să le fie 
mai plăcută, mai ușoară ?

— La noi, la O.C.L. Produse 
industriale — afirma tovarășul 
Dumitru Poenaru — există des
tulă preocupare în acest sens. 
Șefi de unități ca Ana Ene, 
Gheorghe Făran, Adolf și Mar
tin Schreter se ocupă cu inte
res de pregătirea tinerilor lu-K 
crători și n-au avut cazuri deo
sebite de abateri de la norme
le legice ale comerțului. Ba 
chiar aș putea să enumăr cîți- 
va lucrători tineri care s-au 
afirmat la locurile lor de mun
că. Ar fi Maria Elekeș, Livia 
Zidaru, Mihăiță Preduț, Floa
rea Pop.

i

Cititorii 
ne 

sesizează 
Cuptorul nimănui

In fața apartamentului nr. 
1/4 de pe strada Gheorghe

— E adevărat că influența 
bună sau rea a colegilor lor 
mai mari este oarecum deter
minantă pentru formarea tine
rilor lucrători. Dar ei, aceștia 
din urmă, cînd ies de pe băn
cile școlii sînt destul de mari 
și sînt capabili să discearnă 
binele de rău, să nu ia de la 
cei mari decît ceea ce este 
bun, util. La rîndul lor, lucră
torii mai vechi, șefii de unități 
au datoria să se ocupe de ei, 
să-i treacă prin toată filiera 
muncii în comerț. Depinde pe 
mîna cui cad acești tineri — 
a fost de părere tovarășul Cazi
mir Davidovici.

Bine zis, dai- cînd văd tinerii 
atîtea nereguli în unitățile noas
tre comerciale, săvîrșite în ge
neral de lucrători mai vechi 
care știu deja toate, „f ițele" și 
„aranjamentele", cînd văd tine
rii cum aceste nereguli se per
petuează sub privirile blînde 
ale conducerilor unităților, ab
dică repede de la ceea ce este 
bun, onest, uman, pentru că — 
de ce să nu recunoaștem ? — 
mirajul banului e mare.

— Asta așa-i, și dacă înțeleg 
eu aluzia înseamnă că noi 
înșiși, conducătorii unităților 
comerciale, trebuie să fim mai 
exigenți cu oamenii din sub
ordine, să-i controlăm mai mult 
să-i ajutăm mai mult și să nu 
le tolerăm de loc lipsurile. La 
T.A.P.L. au fost, ce-i drept, 
mai multe cazuri de abateri 
de la regulile comerțului, dar 
am aplicat și multe sancțiuni. 
Cu sancțiunile însă n-o scoa
tem la capăt, trebuie dusă o 
mai intensă muncă de educație.

— Această latură, tovarășe 
Ciolofan, se pare că-i destul 
de anemică la T.A.P.L...

— Este, dar avem și noi des
tui. oameni buni — șefi de uni
tăți, barmani, ospătari, bucă
tari. Unii se ocupă chiar cu in
teres de pregătirea colegilor 
mai tineri, obținînd și rezul
tate bune. I-aș aminti pe i Con
stantin Teslici, Dumitru Ghi- 
țan, Estera Chiceac, Gheorghe 
Cojocaru și mai sînt și alții. 
E drept că sînt puțini aceștia 
care-și dau interesul pentru 
pregătirea tinerilor lor colegi, 
dar sînt și dintre cei pe care 
nu-i interesează decît propria 
persoană. Și asta nu numai la 
T.A.P.L.

„Cum ni-i pregătim, 
așa-i avem"

Șeful unității T.A.P.L. nr. 36 
„Carpați"—Petroșani, Constan

Șincai din Petroșani, a fost 
construit la timpul său, de 
către C.F.R., o dată cu între
gul microraion și un cuptor 
de copt pîine destinat să ser
vească tuturor locuitorilor din 
cartier. Avea gura orientată 
în stradă și era încadrat în 
aliniiiamentul gardurilor. In 
anul 1961 toate construcțiile 
de locuințe din cartierul res
pectiv, inclusiv dependințele, 
au fost predate de către C.F.R. 
întreprinderii de gospodărie 
locativă. Cum între timp în 
apropierea noastră a luat 
ființă o brutărie cuptorul nu 
a mai fost folosit de locuitorii 
cartierului. Dar el nu a fost 
întreținut nici de către I.G.L. 
Ca urmare, încetul cu încetul 
acesta a început să se ruine
ze în momentul de față ne- 
maiexistînd din el decît un 
morman de cărămidă. Pentru 
a nu mai strica aspectul stră

IN PRODUCȚIE
TINARUL COMERCIANT

tin Teslici, a fost scurt și cate
goric :

— Cum ni-i pregătim, a- 
șa-i avem. La „Carpați" fac 
practica mulți elevi de la Școa
la comercială — ne-a spus to
varășul Teslici. Am înțeles în
totdeauna că trebuie să ne o- 
cupăm cu grijă de formarea 
lor pentru că deprinzîndu-i de 
pe acum cu curățenia, cu ama
bilitatea, cu modul civilizat de 
deservire și de comportare cu 
clienții, așa vor lucra și mîi- 
ne, după terminarea școlii, in
diferent unde vor fi reparti
zați.

— Puteți exemplifica ?
— Da. In 1968—1969 au făcut 

practica la noi, printre alții, 
și elevii Ana Pană și Vintilă 
Borhină. S-au arătat cuminți și 
foarte interesați de meserie. 
Ne-am ocupat cu grijă de ei, 
ca și de ceilalți. Anul trecut 
au absolvit școala și au cerut 
să lucreze la „Carpați". Acum 
sînt doi dintre cei mai buni 
ospătari ai noștri, alături de 
mai experimentatul Gheorghe 
Cojocaru, ei alcătuind acum 
.trioul" care se ocupă de noii 
elevi practicanți din unitate. 
Mai mult : se ocupă și de com
pletarea studiilor. Pană este în 
clasa a Xll-a, iar Borhină în 
clasa a IX-a la liceul seral.

— Se pare că în concepția 
unor lucrători din comerț tră
iește ideea egoistă de a nu se 
preocupa de pregătirea colegi
lor mai tineri pentru a nu-i 
ajunge și depăși.

— Da, există și în comerț așa 
ceva și este cît se poate de 
rău. Această frînă nevăzută, 
dar destul de puternică pe a- 
locuri, în evoluția tineretului, 
se interpune progresului, ascen
siunii unor elemente capabile. 
Sînt asemenea cazuri și în 
T.A.P.L., dar nu la „Carpați", 
credeți-mă. Noi ne-am străduit 
și ne vom strădui întotdeauna 
să-i creștem pe tineri, să-i edu
căm. Cum ni-i pregătim, așa-i 
avem.

Destui se pierd pe 
drum. Sînt multe motive

Nu toți djn acei care urmea
ză școala comercială ajung co- 
mercianți. Unii se pierd pe 
drum chiar în școală, pentru 
că nu rezistă legilor învăță- 
mîntului, disciplinei, Alții aban
donează meseria pentru care 
s-au pregătit, la scurtă vreme 
după absolvirea școlii. Sînt e 
serie de motive subiective și 
obiective. Unele dintre fete îșl 

zii plus că era amplasat la 
mine în curte și oferea un 
bun teren pentru accidentarea 
copiilor, în mai 1970 am a- 
dresat o cerere către I.G.L. 
Petroșani solicitînd demolarea 
și propunînd în același timp 
recuperarea cărămizii în ve
derea refacerii gardului. In 
luna ianuarie 1971 am primii 
un răspuns prin care mi se 
făcea cunoscut că întrucît res
pectivul cuptor nu figurează 
în actele sectorului nu poate 
fi demolat.

întreb redacția i nu era 
mai ușor ea în cadrul lucră
rilor de reparație capitală 
executate de I.G.L. în cartier 
în anul 1970 să fie demolat 
cuptorul, chiar dacă s-a pier
dut printre hîrtii ? S-ar fi 
recîștigat cărămida, ar fi fost 
curățat locul și refăcut gar
dul în lungime de numai 1,5 
metri, în loc să se lase pro

întemeiază familii și renunță 
la servicii, alții se reprofilea
ză pe alte meserii, o parte nu 
corespund exigențelor comerțu
lui, ajungînd chiar în conflict 
cu legile. Și aici intervine din 
nou latura educați ,ă, ce se ne
glijează exagerat de mult.

Dar sînt și niște cau
ze...

Și aceste cauze nu mai țin de 
pregătirea în școală. Din școa
lă pleacă — așa cum au sus
ținut toți interlocutorii — elevi 
bine pregătiți. Ajung în uni
tăți. Aici se lovesc de niște 

Intr-un atelier de reparații al minei Lupeni, 
Vasile Rusu și Mihai Preotu

blema cuptorului deschisă și 
aspectul degradant al străzii.

Iulia ARMAN
Str. Gh. Șincai nr. 1/4 

Petroșani

Fără sifon...
Pentru asigurarea cerin

țelor de sifon ale populației, 
conducerea T.A.P.L. Petroșani 
a procurat în anii trecuți 6 
instalații de producere a aces
tui articol de consum mult 
solicitat.

O astfel de instalație a fost 
pusă în funcție și la unitatea 
T.A.P.L. nr. 45 din strada Re
publicii Petroșani care deser
vea spre mulțumirea lor, lo
cuitorii cartierulțui Carpați. 
Dar începînd cu toamna anu
lui trecut în unitatea respec
tivă nu se mai produce și 
pune în vînzare sifon. Insta

ziduri refractare. Lucrătorii 
mai vechi nu-i înconjoară cu 
căldură, nu-i ajută, îi lasă să 
se descurce singuri, iar atunci 
cînd greșesc îi „corijează" prin
apostrofări. Șefii de unități — 
ne referim la unii dintre ei, 
destul de mulți — nu se în
grijesc nici atît de pregătirea 
tinerilor lucrători, iar organi
zațiile U.T.C. sînt de-a drep
tul neputinciose. In comitetele 
de direcție sînt persoane cu 
munci de răspundere, compe
tente dar nici acestea nu a- 
co -dă mai. multă atenție tineri
lor lucrători — schimbul de 
mîine în comerțul nostru so
cialist.

De aceea întîlnim atîtea ne
reguli în unitățile comerciale, 
asistăm la manifestări nesănă
toase săvîrșite de tineri, la ca
re lucrătorii mai vechi sînt 
simpli spectatori sau chiar coa
utori, iar conducerile respec
tivelor unități le trec cu ușu
rință sub tăcere, pentru ca ele 
să se permanentizeze.

Și cînd ne gîndim că „avem 
motive să ne mîndrim dar..."

lația este în perfectă stare 
de funcționare, dar nu este 
folosită. Personalul unității, 
care pe lîngă desfacerea ar
ticolelor de bază deservea și 
instalația de produs sifon, 
are posibilitatea să satisfacă 
în continuare și aceasta ac
tivitate. Și totuși, cetățenii 
sînt nevoiți să se deplaseze 
pînă la sifoneria I.I.L. din 
centrul orașului pentru a-și 
putea procura sifonul, lucru 
care nu este de loc plăcut. 
Nu s-ar putea lua măsuri de 
rezolvare a acestei probleme ?

Mircea POPESCU
str. Carpați nr. 2 Petroșani.

N.R. : Și într-un caz și în 
altul cetățenii au dreptate. 
Ambele probleme puteau _ fi 
ușor soluționate de către con
ducerile I.G.L. și T.A.P.L. fă
ră a mai fi nevoie ca cetățe
nii să ia calea reclamațiilor.

*

l

(Urmare din pag. 1)

necesare acțiuni susținute în 
fiecare unitate economică pen
tru întărirea disciplinei socia
liste a muncii, crearea la fie
care Ioc de muncă a unui 
climat de maximă responsa
bilitate față de îndeplinirea 
cu conștiinciozitate a obli
gațiilor profesionale, mai ales 
la noii angajați, sporirea exi
genței și a combativității față 
de abaterile de orice natură de 
la normele de conduită etico- 
profesională. Se cer create con
diții pentru realizarea sarcini
lor de plan în zilele următoare 
ale săptămînii pentru aplicai ea 
hotărîrii conducerii partidului 
și statului cu privire la reduce
rea schimbului de lucru Ia 6 
ore în exploatările miniere.

Mobilizarea colectivelor de 
muncă la înfăptuirea sarcinilor 
sporite ale anului 1971, primul 
an al noului cincinal, îndepli
nirea dezideratului fundamen
tal a etapei actuale — ridicarea 
calitativă a întregii activități 
economice, impun îmbunătăți
rea continuă a stilului și me
todelor de muncă ale organe
lor și organizațiilor de partid 
sporirea competenței și a ro
lului conducător a fiecărei or
ganizații de partid în mobili
zarea colectivelor de muncă la 
o activitate susținută, superi
oară din punct de vedere ca
litativ.

• ÎNSEMNARE

Să fie, cumva, gestionarul lăudăros ?
Pe baza unor sesizări făcute 

de cetățenii din Lonea, orga
nele Inspecției comerciale mu
nicipale de stal s-au leplasat 
nu de mult la alimentara nr. 
33, gestionată de Ion Bușoniu. 
In urma controlului efectuat 
s-au confirmat o serie de ne
reguli (schimbarea prețurilor 
la unele produse, vînzări cu 
suprapreț, depozitarea necores
punzătoare a mărfurilor, depă
șirea termenilor de garanție la 
anumite produse etc). Aceste 
nereguli au fost consemnate 
în procesul verbal, fixîndu-se 
și termene pentru remedierea 
lor. _

După trei luni de zile, de la 
evenimentul anunțat, în urma 
altor sesizări, aceleași organe 
comerciale au efectuat un nou 
control la unitatea respectivă 
pentru a vedea în ce măsură 
s-au remediat deficiențele sem
nalate. Situația era neschim
bată.

Si de data aceasta s-a con
statat că aprovizionarea este 
foarte slabă față de necesarul de 
mărfuri stabilite pentru unitate, 
s-au găsit mărfuri expuse cu 
termenul de garanție depășit, 
anumite sortimente de 'vinuri 
aveau sedimente și impurități, 
prețurile unor articole nu e- 
rau expuse, aspectul comer
cial lăsa de dorit, Produse a- 
limentare ca marmelada, untu
ra, peștele și semipreparatele 
nu erau protejate împotriva 
impurităților, infectării și de
gradării. La batoanele de sa
lam expuse în vînzare etiche
tele originale (de la fabrică) 
erau rupte în timp ce aceleași 
sortimente găsite în dulapul 
frigorific și în magazia de 
mînă aveau aceste etichete.

In urma noilor constatări 
era normal ca organele inspec
ției comerciale municipale să-și 
facă datoria. Și e drept și-au 
făcut-o. Bineînțeles și-au fă
cut-o în felul lor; au înche
iat un nou proces verbal în 
care de rîndul acesta au stabi
lit și o oarecare amendă.

Dar, atît le-a trebuit. Ges
tionarul Ion Bușoniu atins în 
amorul său propriu a sărit ca 
ars >

— Lucrați cu patimă dom
nilor 1 Aveți ceva cu mine

Munca politică de masă, ac
tivitatea organizațiilor de sin
dicat și U.T.C. sînt chemate să 
determine crearea unei puter
nice emulații in sinul fiecărui 
colectiv de muncă pentru îm
bunătățirea activității economi
ce, pentru realizarea integrală 
a angajamentelor asumate în 
cinstea sărbătoririi semicente
narului partidului. Glorioasa a- 
niversare trebuie să marcheze 
intensificarea propagandei de 
partid, popularizarea și însuși
rea documentelor Congresului al 
X-lea și ale plenarelor C.C. al 
P.C.R., ale principalelor pro
bleme ale politicii interne și 
externe a partidului nostru. 
Trimestrial, fiecare organizație 
de bază va consacra cel puțin 
o adunare generală unei dez
bateri ideologice pe teme ale 
politicii partidului și statului, 
dezbatere care va fi pregătită 
și susținută de membrii de par
tid pe baza unei bibliografii 
stabilite din timp.

Pe măsura apropierii mare
lui eveniment — semicentenarul 
partidului — întreaga activita
te ideologică, munca politică și 
cultural-artistică va cunoaște o 
puternică intensificare, va sti
mula strădaniile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii 
pentru a cinsti gloriosul jubi
leu cu rezultate superioare în 
toate domeniile creației materi
ale și spirituale, în înflorirea 
patriei socialiste.

personal 1 Nu vă plac ochii 
mei ?

Și n-a semnat procesul ver
bal. A considerat doar util să 
mai adauge :

— Vă aranjez eu 1 Am oa
meni, așa să știți.

Comportarea semnalată era 
firesc să aibă urmări, ea fiind 
incompatibilă cu conduita pe 
care un gestionar trebuie să 
o aibă, în ocazii ca aceea des
pre care am vorbit.

Dar conducerea O.C.L. ali
mentara a socotit că e mai 
bine să facă pe „n-aude, Miron JIANU

ANGAJĂRI
URGENTE
& Șef magazin metalo-chimice 

pentru localitatea Uricani
9 Șef magazin mobila pentru 

localitatea Lupeni
9 Șef magazin televizoare in 

Petroșani
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

de H.C.M. 914/1968 și de reglementările în vigoare.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 

7—15, de Ia biroul personal al întreprinderii, str. Republicii 
nr. 90. Petroșani, telefon 1804

Mersul 
vremii

Vremea se menține frigu
roasă, cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate 
în jumătatea de nord-est a 
țării, unde și ninsorile vor 
fi mai frecvente, avînd pe a- 
locuri caractere de averse. 
Se vor produce intensificări 
de vînt, spulberind zăpada. 
In celelalte regiuni vor fi 
averse izolate de ninsori. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 15 și 
minus 5 grade, iar maximele 
de minus 8 și plus 2 grade.

In ziua de 28 februarie 
1971, a încetat din viață, du
pă o grea suferință, Iosif Le
grand, director al Grupului 
școlar minier Petroșani.

Inmormîntarea va avea loc 
miine, 3 martie, la ora 16.

nu vede" astfel încît gestiona
rului în cauză nu i s-a spus 
nici măcar „fă-te încolo" 1 Ii» 
orice caz, ciudat sistem de a 
rezolva neregulile. Sau poate 
într-adevăr numitul gestionau 
nu a greșit cînd a spus că 
are oameni ?! O fi avînd și te 
pomenești că se află tocmai 
pe aici, pe la conducere 1 Ori
cum, cine știe se cuvine să ne 
spună și mai ales să ne pre
cizeze cum stau lucrurile ?

11

MATERIAL 
PUBLICITAR

Practica a demonstrat că în 
schimburile II și HI, cînd a- 
sistența tehnică este mai re
dusă, pericolele de incendiu 
sînt mult mai mari și mai frec
vente. De aceea, conducerile 
tuturor exploatărilor miniere, 
depozite etc., au o deosebită o- 
bligație în a asigura pe aceste 
schimburi toate condițiile de 
aplicare a normelor de preveni
re și stingere a incendiilor. In 
conformitate cu Decretul nr. 
102/1963, răspunderea pentru 
organizarea și desfășurarea acti
vității de prevenire a incendii
lor nu revine în exclusivitate 
salariaților de serviciu pe în
treprindere, ci și conducerii o- 
biectivului care are datoria de 
a controla modul cum se în
deplinesc sarcinile pe linia pa
rei contra incendiilor.

Exemplele oferite de practică 
sînt elocvente în acest sens. A- 
colo unde paza contra incendii
lor este asigurată în condiții 
optime, atît ziua cîtjși noaptea, 
nu s-au înregistrat nici cel pu
țin începuturi de incendii. In 
conformitate cu prevederile art. 
85 din Instrucțiunile nr. 362/63 
ale M.A.I. conducătorii de sec
ții. ateliere, sectoare, depozite, 
etc, sînt obligați să organizeze 
prima intervenție în caz de in
cendiu, cu materialele inițiale 
din dotare, prin constituirea e- 
ehipelor de P.C.I. din rândurile 
salariaților din subordine.

Majoritatea comisiilor tehnice 
de prevenire a incendiilor din 
cadrul Centralei cărbunelui Pe
troșani, au înțeles acest lucru. 
Drept urmare au stabilit sar
cini precise pentru fiecare șef 
de compartiment al obiectivu
lui. Salariații de serviciu cunosc 
etribuțiunile ce le au pe linie 
de P.C.I., urmărind totodată 
respectarea lor.

Este o necesitate imperioasă 
de a se acorda toată atenția a-

La Centrala cărbunelui Petroșani
Asigurarea respectării normelor de prevenire 

a incendiilor în schimburile II și III
sigurării condițiilor de apărare /- 
contra incendiilor, îndeosebi în 
schimbul'li și III pentru că re
alitatea ne arată că în aceste 
schimburi lucrurile se neglijea
ză, uneori cu bună credință.

Instalațiile și 
aparatele electrice 

cu defecțiuni 
prezintă pericol I

In anotimpul rece sînt folo
site pentru încălzit, într-o mare 
măsură aparate electrice ca : 
radiatoare, reșouri etc., ceea ce 
duce la supraîncărcarea rețelei 
electrice. In multe cazuri — fie 
datorită faptului că siguranțele 
nu sînt calibrate corespunzător 
și se produce încălzirea conduc
torilor, fie că se formează re
zistența de contact la prize sau 
la legăturile executate incorect 
— supraîncărcarea rețelei poate 
provoca incendii. O altă cauză 
care generează pericol de in
cendiu este executarea instala
ției electrice de către persoane 
neautorizate.

Astfel, datorită incompeten
ței, unii așa ziși electricieni 
leagă instalația de priză cu re
țeaua pentru iluminat, sau fo
losesc conductori montați pe 
suport combustibil, cu corpuri
le electrice de iluminat suspen
date.

Cele mai multe incendii iz

bucnesc ca urmare a nerespec- 
tării normelor în ceea ce pri
vește folosirea aparatelor de 
încălzit (radiatoare, reșouri etc). 
Acestea, cînd nu sînt așezate 
pe postamente de protecție, la 
o distanță de minimum 1,25 m 
fața ue elementele combustibi
le și cînd sînt lăsate nesupra- 
vegbeate, provoacă incendii cu 
consecințe grave.

Improvizațiile ce se fac la 
instalațiile și aparatele electri
ce, legăturile neizolate provoa
că scurtcircuite. Anumite lu
crări fanteziste, diferite lămpi 
de birou, acoperirea corpurilor 
de iluminat cu materiale com
bustibile (hîrtie, pînză etc), 
transformatoare confecționate 
provizoriu și calculate greșit 
sau alte improvizații duc la 
incendii inevitabile.

Folosirea în încăperile unde 
este interzisă încălzirea cu foc 
deschis sau eu sobe, a aparate
lor electrice de încălzit, în de
pozite și magazii, în care se 
depozitează materiale inflama
bile și combustibile, sau folo
sirea unor aparate de iluminat 
defecte în medii explozive, pre
zintă un accentuat pericol de 
incendiere.

De aceea, este necesar să se 
acorde o mare atenție folosirii 
și exploatării instalațiilor și 
diferitelor aparate electrice.

Personalul tehnic de specia
litate este chemat să execute 
revizii la instalațiile electrice, 
conform normelor în vigoare, 
potrivit destinației încăperilor 
respective, înlăturând astfel, din 
timp pericolele de incendii.

Anunțarea la timp 
a izbucnirii 

incendiilor — 
o cerință 
importantă

Unul din factorii principali 
ce contribuie la reușita inter
venției rapine și e.icace ia 
stingere a pompierilor militari 

- și civili, îl constituie anunțarea 
la timp și corectă a incendiilor, 
imeaiat după observare.

In acest scop orice persoană 
care observă un început de in
cendiu, în secție, atelier orice 
alt loc de muncă, este obligat 
ea să anunțe în primul rând 
pompierii și apoi șă acționeze 
cu mijloacele de primă inter
venție pentru localizarea lui.

Această cerință trebuie să 
stea în atenția comisiilor teh
nice, șefilor F.C.P., șefilor de 
secții, ateliere, depozite etc., 
instruind în acest scop întregul 
pe. sunai salariat.

Este necesar a se afișa la lo
curi vizibile, în special lîngă 
posturile telefonice, numărul de 
telefon al pompierilor militari 
și a F.C.P. din obiective, pre
cum și datele ce trebuie să le 
conțină un anunț de incendiu. 
Aceste măsuri sînt necesare în
trucît au fost cazuri cînd cei 
care au observat incendiile, în 
loc să ia măsuri pentru anun

țarea lor, au încercat, fără șan
se de izbîndă, să acționeze pen
tru lichidarea flăcărilor. Din 
această cauză incendiile se 
dezvoltă provocind distrugeri 
mari de bunuri materiale.

O cauză principală care de
termină întîrzieri in anunțarea 
incendiilor, o constituie nem- 
struirea tuturor salartaț lor și 
în special a personalului ce a- 
sigură paza sau îndeplinește 
funcția de ofițer de serviciu. 
Aceștia trebuie să cunoseă că 
la cea mai mică apariție a unui 
începui ae incendiu să anunțe 
imeuiat pompierii.

Această pregătire trebuie să 
fie făcută în funcție de mijloa
cele de care se dispune pe lo
cul de muncă. Un accent deo- 
seuit se va pune pe însușirea 
datelor ce trebuie comunicate 
la anunțarea incendiului. Toți 
salariații trebuie să cunoască i 
denumirea și adresa exactă a 
obiectivului incendiat; ce anu
me arde; numărul de teleion 
de la care face anunțul ; nu
mărul de telefon al pompieri
lor. Neglijarea cunoașterii aces
tor date pot crea situații ne
plăcute în intervenția cît mai 
rapida la stingere a incendiilor, 
la dezvoltarea acestora, avînd 
ca urmare pagube mari iar u- 
neori victime omenești.

Din cele arătate reiese r.ece- 
sitatea ca la centralele tele
fonice ale obiectivelor să se a- 
fișeze inscripții cu numărul de 
telefon al pompierilor și datele 
la care trebuie să răspundă, a- 
tunci cînd le solicită pompierii.

Aceste obligații ce revin or
ganelor de conducere și co
misiilor pentru prevenirea și 

stingerea incendiilor, trebuie să 
fie îndeplinite cu toată răs
punderea, contribuind așa cum 
s-a arătat la început, un ele
ment hotărâtor în salvai ea oa
menilor și reducerea pierderilor 
materiale în caz de incendiu.

Cerințele impuse pentru re
alizarea unei apărări eficiente 
împotriva incendiilor, creează 
îndatoriri și răspunderi tutu
ror factorilor cărora le revine 
această obligație, ca paralel cu 
îndeplinirea măsurilor anunță
rii la timp și corect a pompie
rilor în caz de nevoie.

Măsuri preventive 
de stringentă 
actualitate

In Hotărârea Consiliului de 
Miniștri nr. 2 285/15 Dec. 1969, 
din care au fost publicate ex
trase în mai multe rânduri în 
coloanele ziarelor, au fost sta
bilite măsuri în scopul întăririi 
activității de prevenire și stin
gere a incendiilor. Aceste mă
suri interesează deopotrivă ce
tățenii, conducătorii obiective
lor și șefii de secții, ateliere 
etc., orice instituție publică.

In această hotărâre sîht con
siderate contravenții de Ia nor
mele de prevenire și stingere a 
incendiilor fapte cum ar fi : ne- 
respectarea din punct de vedere 
al prevenirii incendiilor a pre
vederilor cuprinse în normati
vele cu privire la proiectarea 

și executarea construcțiilor sau 
instalațiilor ; nerespectarea nor
melor de prevenire și stingere 
a incendiilor sta., lite în in
strucțiunile emise ae ministere 
și de alte organe eentride, re
stabilirea necesarului pentru 
dotarea cu instalații, mașini, 
utilaje, aparate, produse chi
mice și alte materiale și ac
cesorii pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor ori nei na
rea măsurilor de procurare a 
acestora ; neorganizarea comi
siilor tehnice pentru prevenirea 
și stingerea incendiilor, nein- 
struirea întregului personal pen
tru a cunoaște regulile de P.C.I. 
etc.

Pentru astfel de contravenții 
cuantumul amenzilor este de 
la 300 la 3 000 lei.

De aceea hotărârea respecti
vă privind reglementarea pa
zei contra incendiilor impun 
mai multă atenție din partea 
tuturor salariaților pentru res
pectarea cu strictețe a normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor la fiecare loc de mun
că, la fiecare obiectiv și în 
orice împrejurare.

Știați că...
In perioada de iarnă cele 

mai multe incendii se produc 
datorită i

— sobelor greșit instalate și 
supraîncălzite ;

— coșurilor de evacuarea fu
mului necurățate sau neizolate 
față de părțile lemnoase;

— cenușii cu (jar, aruncate 
la întîmplare ;

— neglijenței fumătorilor, — 

care nu respectă regulile d» 
prevenire a incendiilor, fumîndl 
în locuri eu pericol de incen
diu ;

— aparatelor electrice (reșo-< 
uri, radiatoare) folosite în lo
curi cu pericol de incendiu sau 
uitate în priză.
A

înainte de a părăsi 
locul de muncă 

v-ați gîndit dacă...
— întrerupătoarele, motoare

le și alte aparate electrice au 
fost scoase din priză ?

— Ați închis tablourile de
distribuție ?

— Ați evacuat deșeurile ?
— Ați închis și depozitat la 

loc sigur vasele cu lichide in
flamabile ?

— Ați stins focul din sobă ?
— Ați închis robinetul de 

gaz metan sau butelia de ara
gaz ?

— Ați curățat tocul de mun
că?

Dacă răspunsurile dumnea
voastră sînt pozitive la întrebă
rile de mai sus, puteți pleca 
liniștit acasă. La locul de mun
că nu va izbucni nici un incen
diu.

REȚINEȚI !
u

lăsați nesupravegheate aparate
le electrice sub presiune !

N U
supradimensionați siguranțele 
electrice. Reparațiile electrice 
se fac numai de către persoa
nele autorizate !

A u
aruncați la întîmplare resturi 
de chibrituri sau țigări aprinse.
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SOCIALISTE
S MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
S Sistemul energetic al bazinu- 

> lui carbonifer Donbas va fi 
aproape dublu in următorii 

I cinci ani, prin conectarea a 
încă trei centrale electrice cu 
o putere instalată totală de 
peste 7 milioane kilowați.

Pentru a putea livra sur
plusul de energie spre alte 
sisteme energetice unionale, 
sistemul Donbasului va fi le- 

1 gat de acestea printr-o nouă 
* linie de înaltă tensiune de 
J 750 000 volți.

polonezi, lemnul brut este 
prelucrat în Polonia in pro
porție de 20—25 la sută, res
tul mergînd la combustibil 
și deșeuri. Prin elaborarea u- 
nei tehnologii adecvate se va 
mări prelucrarea materialului 
lemnos in proporție de 80 la 
sută.

★

★

BERLIN 1 (Agerpres). — 
înlocuirea materialelor tradi
ționale cu mase plastice va 
aduce economiei naționale a 
Republicii Democrate Germa
ne în 1971 o economie in va
loare de 160 milioane mărci. 
Institutul pentru construcții 
mecanice ușoare din Dresda 
a calculat că în acest an 
53 000 de tone de materiale 
tradiționale (oțeluri, metale 
neferoase, lemn, hirtie și pie
le) vor fi înlocuite cu 17 600 
tone de mase plastice, în spe
cial in industria electroteh
nică.

PEKIN 1. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: In ultimul timp, 
la Șanhai, cea mai importan
tă bază industrială a Chinei, 
au fost depuse mari eforturi 
pentru evitarea și combate
rea poluării apelor. Apele re
ziduale au început să fie fo
losite pentru irigații, la sfîr
șitul anului 1969, suprafețele 
astfel irigate atingînd 2 660 
hectare. Ulterior, a început 
realizarea proiectului care 
prevede dirijarea apei rezi
duale spre județul Ciuansha, 
lipsit de surse de ape, pînă 
in prezent construindu-se o 
conductă de 30 kilometri.

★

★

PRAGA 1. — Coresponden
tul Agerpres, E. Ionescu, 
transmite: La Brno va în
cepe, in actualul cincinal, 
construcția primei centrale 
atomice de termoficare din 
Cehoslovacia. Specialiștii a- 
preciază că aici există cele 
mai bune condiții pentru con
struirea centralei atomice de 
termoficare. Orașul este un 
puternic centru industrial. 
Dispus pe o suprafață rela
tiv mică, din care cauză re
țeaua de termoficare este 
concentrată. In același timp, 
Brno dispune de suficiente 
izvoare clasice de termofi
care, care ar putea acoperi 
60 la sută din consum, in 
cazul unor eventuale dere
glări ce ar surveni in activi
tatea centralei atomice.

ULAN BATOR 1 (Ager
pres). — In anul 1970, in 
R. P. Mongolă numărul vi
telor a sporit cu peste 
1 000 000 de capete și au fost 
depășite prevederile planului, 
privind livrarea principale
lor produse ale producției a- 
nimaliere. In același an, in 
țară au fost construite circa 
5 000 de adăposturi pentru 
vite și au fost irigate 1,8 mi
lioane hectare de pășuni.

★

★

VARȘOVIA 1. — Corespon
dentul Agerpres, l. Dumi- 
trașcu, transmite : In Polonia, 
pădurile ocupă 26,8 la sută 
din suprafața țării. Cinci 
voievodate — Olsztyn, Kosza- 
lin, Wroclaiv, Rzeszow și Zie- 
lona Gora — dețin primatul 
in țară, fiecare dintre ele dis- 
punînd de peste 1 milion de 
hectare de păduri. In perioa
da 1966—1969, pe 526 000 de 
hectare au fost plantați 52 
de milioane pomi. In fața lu
crătorilor din acest sector se 
pun in prezent sarcini deose
bit de importante legate, pe 
de o parte, de asigurarea con
tinuității în dezvoltarea tere
nurilor împădurite și exploa
tarea cit mai judicioasă a lor, 
iar pe de alta de necesitățile 
tot mai mari ale diverselor 
ramuri ale economiei națio
nale. Potrivit unor analize e- 
fectuate de către specialiștii

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
A fost construită autostrada 
care leagă pășunile alpine 
din munții Uzbekistanului și 
Valea Ferganei. Noua cale 
rutieră a fost construită spe
cial pentru a înlesni trans
portul cu mijloace auto spe
ciale a turmelor de zeci de 
mii de oi spre pășunile de 
mare altitudine, astfel incit 
oile să nu piardă in greu
tate prin parcurgerea pe jos 
a unor distanțe mari.

Specialiștii au calculat că, 
in acest fel, cheltuielile pen
tru construcția autostradei se 
vor amortiza chiar în pri
mul an de exploatare.

★

BUDAPESTA 1 (Agerpres). 
— In noul cincinal, in R. P. 
Ungară vor fi alocate 17,5 
miliarde forinți pentru dez
voltarea industriei alimenta
re. Producția acestei ramuri 
industriale va crește în pe
rioada respectivă cu 26 la 
sută, față de cincinalul tre
cut, pe seama construirii u- 
nor capacități noi, moderni
zării celor vechi și creșterii 
productivității muncii. Se va 
acorda, in această perioadă, 
o atenție deosebită producției 
unor alimente cu bogat con
ținut de calorii, dezvoltîndu- 
se cu precădere întreprinde
rile industriei cărnii, lapte
lui și conservelor.
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Steagul roșu

Lucrările Sesiunii Comitetului

YORK 1

LAOS
chirurgicale,

Mor peștii..

p.

agen- 
acest 

regre-

> Ninsori puternice care au 
avut loc în diferite regiuni ale 
Cehoslovaciei au perturbat pe 
unele rute traficul feroviar.

cu unele 
ar fi Ro
că va răs- 
formulate 
preocupă,

(Agerpres). — 
se desfășoară 
sesiuni a Co- 
pentru resur-

în ultima fază 
maladiei. Sta- 
pacienților, o- 
respectiv 9 fe-

informea- 
cercurilor 
a sosit la

Două intervenții

al
a

MILANO 1 (Agerpres). — 
Premiul „La Madonina" pen
tru pictură, aflat ia cea 
de-a XIII-a ediție, a fost a- 
tribuit, în acest an, pictoru
lui Salvador Dali. Acest 
premiu este decernat în fie
care an celor mai buni ar
tiști italieni sau străini.

4> La clubul studențesc 
Universității din Varșovia 
fost organizată o seară a cul
turii românești. Scriitoarea 
Danuta Uienkowska, cunoscută 
traducătoare din literatura ro
mână, a vorbit despre curen
tele și tendințele literare din 
țara noastră și despre prezența 
cărții românești în Polonia.

cuprinde un

milioane de pești.

O decizie regretabilă"

„APOLL<M5“
la ince- 

la Cerans 
energie 

de studii 
„Gi

0 In cadrul unei confe
rințe de presă, adjunctul mi
nistrului de externe al Greciei, 
Xanthopoulos-Palamas, a de
clarat că țara sa examinează 
în spirit pozitiv problema co
laborării economice 
țări balcanice, cum 
mânia și Bulgaria, și 
punde propunerilor 
în acest sens. Ne
îndeosebi, a subliniat el, gă
sirea celui mai bun mecanism 
pentru colaborarea economică, 
întrucît sistemele economice 
ale celor trei țări sînt bazate 
pe principii diferite.

Gicodyne-4G^ ‘
GRENOBLE 1 (Agerpres). 

— Primul generator mondial 
termo-dinamic de 400 Wați, 
folosind ca sursă energia 
nucleară, a fost pus la punct 
Ia Grenoble (Franța). EI va 
intra în funcțiune 
putui lunii martie 
și va alimenta cu 
unul din centrele
franceze. Generatorul 
codyne-400“ se compune din 
500 de plăci de cobalt — 60 
iradiate. Protecția biologică 
este asigurată de două blo
curi de aramă de 40 cm gro
sime. Generatorul va pulea, 
fără a fi supravegheat, să 
funcționeze fără întrerupere, 
timp de doi ani după care 
plăcile de cobalt vor fi înlo
cuite cu noi elemente iradi
ate.

Vizita ministrului adjunct 
de externe al României

BAGDAD 1 (Agerpres). — 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
României, care se află într-o 
vizită la Bagdad, a avut la 28 
februarie o întrevedere cu sub
secretarul de stat al M.A.E. al 
Republicii Irak, Nema Al-Ne- 
ma, la care au mai participat 
directorul general al Departa-

r

în Irak
mentului politic din M.A.E., dr. 
Mahmud Aii Daud, directorul 
general al Departamentului e- 
conomic din M.A.E., Khalil Da- 
ghistani, și directorul Departa
mentului țări socialiste, Nazar 
Adib.

In cursul întrevederii, au fost 
trecute în revistă aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și

unele probleme internaționale 
de interes comun.

Cu prilejul prezenței sale în 
Republica Irak, adjunctul mi
nistrului afacerilor externe, Pe
tru Burlacu, a semnat în car
tea de onoare de la palatul 
prezidențial. A fost de față șe
ful protocolului președinției re
publicii, Hikmat Sami Sulei
man.

O. N. U. pentru resursele naturale
NEW

La New York 
lucrările primei 
mitetului O.N.U. 
sele naturale.

Ordinea de zi 
număr important de probleme 
privind dezvoltarea resurselor 
naturale și politica urmată de 
fiecare țară în această privin
ță. Sesiunea va examina, de a-

semenea, propuneri și reco
mandări cu privire la lărgirea 
și intensificarea formelor de 
cooperare, prin programe 
O.N.U.

In cadrul discuțiilor cu ca
racter general, a luat cuvîn- 
tul și reprezentantul român 
ing. Eugen Davidescu. Referin- 
du-se la rolul și importanța 
resurselor naturale în dezvol
tare. reprezentantul român' a

SV//Z////Z/ZZZZ///ZZ////Z/ZZZZ/Z/ZZZZ>Z/Z/Z///Z//ZZZZ/Z/Z/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ<i

Vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.s

+ Administrația națională 
pentru aeronautică și cerceta
rea spațiului cosmic (NASA) a 
dat publicității programul vii
toarei misiunii selenare ameri
cane „Apollo-15". Lansarea a- 
cestei nave spațiale, care va 
avea la bord pe astronauții 
David Scott — comandantul 
misiunii, James Irwin - pilo
tul modulului lunar, și Alfred 
Worden - pilotul cabinei, a 
fost fixată pentru ziua de luni,

26 iulie, ora 13,34 GMT. Patru 
zile după lansare va avea ioc 
aselenizarea. Scott și Irwin vor 
petrece pe suprafața Lunii 66 
ore.

Două premiere spectaculoa
se sînt prevăzute în 
programului viitoarei 
selenare „ApoHo-15" : 
cerea unui „automobil" 
prafața Lunii și ieșirea 
țiu a pilotului cabinei 
pul reîntoarcerii spre Pămint.

subliniat necesitatea exercitării 
suveranității permanente a fie
cărei țări asupra resurselor 
proprii și exploatării acestora 
în conformitate cu interesele 

■('planurilor și programelor de 
,dezvoltare națională.

I1 Reprezentantul român a vor
bit despre experiența și rezul- 

. țațele obținute de către țara 
‘1 noastră în explorarea și exploa- 

tarea resurselor naturale, su- 
’ bliniind rolul cercetării știin

țifice, al formării de specialiști 
i și al investițiilor importante 

■ alocate activităților din acest 
domeniu. Au fost evocate u- 
nele inițiative ale României în 
cadrul adunării generale și în 
alte organisme, căre au avut 
drept scop îmbogățirea forme
lor și căilor de cooperare.

Lucrările comitetului conti
nuă.

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — Guvernul sud-afri- 
can a refuzat să acorde viză 
de intrare cunoscutului te- 
nisman american de culoare, 
Arthur Ashe, care își anun
țase intenția de a participa 
la turneul de tenis „OPEN" 
din luna aprilie. Oficial tă- 
țile Departamentului de Stat 
al S.U.A., informează 
ția UPI, au calificat 
refuz drept „o decizie 
tabilă".

cadrul 
misiuni 
condu- 
pe su

in Spa
in tim- pe scc/r

flW ______ .

XIENG KUANG 1 (Ager
pres). — Agențiile de presă re
latează că puternice unități
ale forțelor patriotice laoțiene
au reușit să cucerească com
plet importanta bază strate
gică „Colina 31" — deținută de 
cea de-a treia brigadă saigo- 
neză de parașutiști. De aseme
nea, patrioții laoțieni au ocu
pat o bază a artileriei saigo- 
neze, precum și înălțimea 
„Hong Ha", luînd un mare nu
măr de prizonieri. Se aprecia
ză că în cursul acestor opera
țiuni militare au fost decimate 
cîteva unități ale trupelor a- 
gre soare.

Comandamentul militar de 
la Saigon a anunțat, totodată, 
că pentru a se face față grelei 
situații de pe frontul laoțian 
vor fi trimiși acolo de urgență 
11 TOO de militari, sub coman
da generalului Nguyen Khang, 
precum și două brigăzi, aflate 
în prezent la Khe Sanh și 
Neak Luong.

UN INTERVIU
AL LUI SALVADOR ALLENDE

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
— Televiziunea din Moscova 
a transmis un interviu al 
președintelui statului Chile, 
Salvador Allende, acordat 
unui telecorespondent sovie
tic.

Vorbind 
actuală din 
activitatea 
președintele

„Noi punem pe primul 
plan lupta împotriva capita
lului străin, care a acaparat 
principalele bogății chiliene, 
dar nu uităm, totodată, că în 
țară trebuie să ducem o lup
tă permanentă cu forțele 
oligarhiei și reacțiunii.

despre situația 
Chile și despre 
guvernului său, 
Allende a spus : 

punem pe

Referindu-se la măsurile 
de apărare a bogățiilor na
ționale, Salvador Allende a 
amintit că guvernul chilian 
procedează la nați alrzarea 
zăcămintelor de cupru și a 
luat .măsuri de 
zare a industriei
O altă bogăție de bază a ță
rii — salpetrul — stăpinită 
vreme îndelungată de o 
companie particulară va fi, 
de asemenea, naționalizată a 
spus președintele. El a mai 
menționat printre măsurile 
în curs de înfăptuire aplica
rea reformei agrare și un 
proiect de naționalizare a 
creditului bancar, precum și

naționali- 
oțelului.

intenția statului de a con
trola importul și exportul.

„Datorită acestor măsuri 
de primă importanță, vom 
putea fi siguri că statul va 
avea în mîinile sale pîrghii- 
le care îi vor permite să pla
nifice economia — a spus 
președintele Allende. Pentru 
noi, aspectul principal este cel 
economic. Totuși, nu putem 
scăpa din vedere faptul că 
deosebit de importantă pentru 
noi este grija față de om. 
Doar lupta populară a fost 
dusă tocmai pentru ca po
porul să devină conducăto
rul țării sale, pentru ca oa
menii muncii să fie stăpîni".

__________....... J

MARȚI 2 MARTIE

B 10,00—11,00 Teleșcoală.
■ 18,00
■ 18,50

Deschiderea emisiunii. 
România ’71. Azi — ju
dețul Tulcea.
1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Concursul și Festivalul

21,30

21,50

19,20

23,00
23,10

Internațional „Cerbul 
de aur“ — Brașov — 
România. Ediția a IV-a. 
Deschiderea.
Prezentarea concurenți- 
lor.
Concurs : E m i 1 i a n e 
Dambre — Elveția, Mi- 
mi Ivanova — Bulgaria, 
Derek John Tilley — 
Țara Galilor, Regina 
Thoss — R.D.G., Dova 
— Spania.
Prezentarea juriului. 
Recital Doina Badea. 
Rondel pentru orașul 
de porțelan (reportaj). 
Partea a Il-a a Con
cursului și Festivalului 
Internațional „Cerbul 
de aur".
Recital Alain Barriere. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

3■

■

■

■

19,30
J 20,00
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SAN DIEGO 1 (Agerpres). 
— ...pe cord deschis, care ar 
putea să constituie un pro
gres în tratarea maladiilor 
cardiace, au fost executate 
la spitalul Universității din 
San Diego (California). Dr. 
Nina Braunwald, conducăto
rul echipei de medici care 
au efectuat cele două opera
ții, a declarat că importanța 
acestora constă nu numai 
într-un procedeu inedit — 
înlocuirea unor segmente de 
arteră cu vene prelevate de 
la picioarele pacienților — ci 
și în faptul că au fost resta
bilite astfel funcțiile nor
male ale cordului, aflat în 
ambele cazuri 
a evoluției 
rea sănătății 
perați la 6 și
bruarie, este bună, deși am
bii se aflau atunci în stare 
de comă.

< Un purtător de cuvînt al 
Ministerului vest-german al 
apărării a anunțat că un nou 
avion militar de tipul „Star- 
fighter" s-a prăbușit, în timp 
ce efectua un zbor de antre
nament. Pilotul a reușit să se 
salveze.

Este cel de-al 128-lea apa
rat „Starfighter" pe care îl 
pierd forțele aeriene vest-ger- 
mane.

Agenția TASS anunță că 
de la 1 martie în U.R.S.S. s-au 
redus prețurile de vînzare cu 
amănuntul la unele 
televizoare (în medie 
la sută), la mașini 
(16 la sută), precum 
tociclete, motorete, scutere, 
ciclete cu motor, aparate 
ras electrice și mecanice.

tipuri de 
cu 19—30 
de spălat 
și la mo- 

bi- 
de

Salvador Dali — 
premiat

+ In orașul Melbourne a 
avut loc festivitatea inaugu
rării firmei „U.T.B. Austra
lia Ltd", profilată pe comer
cializarea tractoarelor româ
nești.

Printre cei prezenți din 
partea oficialităților austra
liene s-a aflat Don Chipp, 
ministrul federal al vămi
lor și tarifelor. Au partici
pat R. I. Budura, consul ge
neral al României în Austra
lia, și Mircea Floiescu, di
rectorul general al Uzinelor 
Tractorul — Brașov. In cu- 
vîntările rostite cu acest 
prilej a fost evidențiată pre
ocuparea celor două părți de 
a extinde schimburile comer
ciale.

< Agenția Taniug 
ză că o delegație a 
economice iugoslave 
Atena.

Relațiile economice dintre 
Grecia și Iugoslavia — remar
că agenția citată — cunosc' o 
evoluție favorabilă: în 1970, 
valoarea schimburilor comer
ciale bilaterale a atins 74 mi
lioane dolari, față de 64,5 mi
lioane în 1969.

La Frankfurt pe Main s-a 
încheiat Congresul „Pace cu 
Polonia", la care au participat 
900 de reprezentanți ai diferi
telor cercuri ale opiniei publice 
din R. F. a Germaniei și ai 
unor organizații de tineret, 
precum și o delegație din R. 
Polonă.

Participanții la congres 
dezbătut probleme legate 
normalizarea relațiilor 
R. F. a Germaniei și Polonia.

au 
de 

dintre

< Mahmoud Riad, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și ministru de externe al 
Republicii Arabe Unite, l-a 
primit duminică pe Otto Win- 
zern, ministrul de externe al 
R. D. Germane, aflat într-o 
scurtă vizită în R.A.U.

GENEVA 1 (Agerpres). — 
Potrivit unui studiu, publicat 
la Geneva de către „Fondul 
pentru protecția naturii", da
torită poluării apelor teri
toriale ale S.U.A., în 1969 au 
pierit 
Cea mai poluată regiune a 
fost lacul Thonotosassa din 
Florida, unde datorită acu
mulării reziduurilor industria
le și menajere au fost otră
viți milioane de pești.

ALEGERILE GENERALE DIN
In India au început luni ale

gerile generale pentru desem
narea membrilor Camerei Popu
lare (Lok Sabha) a Parlamen
tului țării. Totodată, în statele 
Bengalul de vest, Orissa și Ta
mil Nadu vor fi reînnoite și 
mandatele deputaților în adu
nările legislative locale. Organi
zate cu 14 luni înainte de ter
men, aceste alegeri, care vor 
dura zece zile, timp în care 
aproape 300 milioane de cetă
țeni indieni se vor prezenta în 
fața urnelor, sînt considerate 
printre cele mai importante 
confruntări electorale din pe
rioada de după proclamarea 
independenței Indiei.

In ajunul alegerilor generale, 
partidele politice își desfășu
rau încă din plin campania e-

lectorală, caracterizată printr-o 
efervescență neobișnuită. Capi
tala indiană prezintă în aceste 
zile aspectul specific al unui 
eveniment ieșit din comun : 
numeroasele afișe, panouri și lo
zinci electorale anulează aproa
pe deosebirile arhitectonice din
tre numeroasele sale clădiri: 
La Delhi, alegătorii se vor pre
zenta, însă, 
martie.

In prima 
proximativ 
cetățeni din 
ții (numărul total al acestora 
este de 518) și-au exprimat op
țiunile. Primul ministru, Indira 
Gandhi, candidează în circum
scripția Rae Bareli din statul 
Uttar Pradesh, unde îl are ca 
principal adversar pe liderul

la

zi
73

urne abia la 5

a alegerilor, a- 
de milioane de 

101 de circUmscrip-

Partidului socialist unit Smyut- 
ka, Raj Narain. In această cir
cumscripție, alegerile se desfă
șoară în două etape, la 1 și 4 
martie.

Intr-o declarație făcută în a- 
junul competiției electorale, 
premierul Indira Gandhi atră
gea atenția asupra faptului că 
„pe scena politică indiană se 
înfruntă acum forțele politice 
care sprijină realizarea progra
mului guvernamental de dez
voltare multilaterală a Indiei 
și cercurile reacțiunii, care în
cearcă să împiedice progresul 
țării". Măsurile economice im
portante adoptate de guvernul 
indian în ultimii doi ani (na
ționalizarea marilor instituții 
bancare, decretul cu privire la 
anularea privilegiilor mahara-

< Luni dimineața a sosit la 
Budapesta Alexandru Ionescu, 
membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al ziarului „Scîn- 
teia“, care, Ia invitația ziaru
lui „Nepszabadsag", face o vi
zită de prietenie în Ungaria.

& Noile provocări brutale 
ale neofasciștilor, care, sub 
pretextul nemulțumirilor loca-' 
le din regiunea Abruzzi, au 
incendiat și devastat în ora
șul Aquila mai multe sedii ale 
partidelor democratice, au stîr- 
nit indignarea forțelor progre
siste. Numeroase demonstrații 
antifasciste au avut loc în toa
tă țara.

4 La 1 martie au fost majo
rate în Franța, cu 1 la sută, 
prețurile produselor petrolife
re. Surse informate declară că 
o nouă majorare este prevăzu
tă la sfîrșitul tratativelor an
gajate la Tripoli între compa
niile internaționale petroliere 
și țările mediteraneene produ
cătoare de petrol.

INDIA
jahilor, elaborarea unui proiect 
de reformă agrară ș. a. au de
terminat, pe 
parea unor 
populației în 
Iui Național 
partidul de guvernămînt, și al 

-celorlalte forțe politice demo
cratice, iar, pe de alta, consti
tuirea unui front al reacțiunii 
— „Congress Opposition" — 
sprijinit de grupările politice 
Jan Sangh Swatantra, Samyut- 
ka, precum și de „Partidul Con
gresului" (format din elemente 
disidente ale C.N.I.), care repre
zintă interesele marilor mono
poluri, ale foștilor maharajahi 
și ale altor cercuri conserva
toare. Tulburările provocate de 
acestea din urmă în cursul 
campaniei electorale, cu scopul

de o parte, gru- 
pături largi ale 
jurul Congresu- 
Indian (C.N.I.),

de a crea tensiune și de a 
submina poziția forțelor demo
cratice, au fost în mare parte 
depășite. In cercurile politice 
de la Delhi se subliniază, de 
altfel, că autoritățile centrale 
dispun de „un instrument for
te" pentru a pune capăt unor 
asemenea tulburări : ele pot a- 
mîna fără termen alegerile din 
orice stat indian, dacă situația 
politică ar reclama această mă
sură.

Actualele alegeri generale 
sînt apreciate aici ca un ade
vărat referendum național, cor
pul electoral urmînd să se pro
nunțe implicit asupra reforme
lor sociale și economice hotărî- 
toare pentru viitorul Indiei.

Paul FINANȚU, 
trimis special Agerpres

Numărul televizoarelor
PARIS 1 (Agerpres). — 

Potrivit unui raport UNESCO, 
numărul televizoarelor în 
întreaga lume era în anul 
1968 de 236 000 000, adică 
opt ori mai mare decît 
1953.

„Stejarii pe care 
îi dobori"

PARIS 1 (Agerpres). —

de 
in

iakis 1 (Agerpres). — In 
editura „Gallimard", va apa
re la 17 martie o nouă car
te, semnată de Andre Mal- 
raux, intitulată „Stejarii pe 
care îi dobori". Acest volum 
este consacrat ultimei întîl- 
niri pe care autorul a avut-o 
cu generalul de Gaulle, la 
11 decembrie 1969, la 
bey-Ies-Deux-Eglises. 
constituie, de altfel, un ca
pitol aparte al celui ____
doilea volum de „Anlimemo- 
rii", semnate de Andre Mal- 
raux.

Tnterdictip

Co lom - 
Cartea

de-al

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — Ministrul apărării 
al S.U.A., Melvin Laird, a 
interzis, depozitarea în ape
le maritime a gazelor de 
luptă și explozivilor, scoase 
din dotarea armatei. Agen
țiile de presă relevă că de
cizia Iui Laird a fost adop
tată ca urmare a cererilor 
insistente prezentate de spe
cialiștii americani în proble
mele ecologiei. După scufun
darea, în cursul verii trecu
te, a unei mari cantități de 
gaze letale în Oceanul Paci
fic, în S.U.A. a fost organi
zată o largă campanie meni
tă să pună in evidență peri
colul depozitării acestor sub
stanțe pentru fauna și flora 
maritimă, precum și conse
cințele de lungă durată pen
tru echilibrul biologic natu 
ral.
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