
REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef — lfi 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- 
țămint — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

/

MINELE VĂII JIULUI
ÎN CINCINALUL 1971-1975
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Bilanțul anului încheiat de 
minerii Văii Jiului consemnea
ză depășirea planului la pro
ducția globală cu 32 237 000 lei, 
la producția marfă cu 38 909 000 
lei. s-au dat peste plan aproa
pe 60 000 tone de cărbune net, 
s-au obținut importante econo
mii la prețul de cost și bene
ficii peste plan.

Realizările din cincinalul 1966- 
1970 sînt rod al eforturilor 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor care, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au de
pus strădanii intense pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea și al X-lea 
al P.C.R.

In cincinalul 1971—1975 dez
voltarea industriei carbonifere 
în bazin va cunoaște un nou 
avînt; va trebui să crească 
substanțial extracția de cărbune- 
cocsificabil necesar industriei 
metalurgice, va spori extracția 
de cărbune energetic pentru 
celelalte ramuri ale economiei 
naționale și va mai fi nevoie să 
se asigure combustibilul casnic.

Volumul de producție brută 
a minelor din Valea Jiului va 
atinge în 1975 o creștere 
de aproape 3 500 000 tone față 
de anul 1970 (sau 45 la sută). 
Sporul producției se va obține 
din minele vechi — care vor 
cunoaște o continuă dezvoltare, 
modernizare —, din minele în 
curs de dezvoltare, deschise în 
cincinalul : trecut. precum și 
prin intrarea în producție a 
minei Livezeni. Sporul produc
ției la toate minele din bazin 
se va realiza, în cea mai mare 
parte, pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Gradul de 
mecanizare va crește, la încăr
carea mecanică în galerii, de 
la 35 la sută în 1970 la 71 la 
sută în 1975, tăierea mecani
că a cărbunelui în abataj vă a- 
tinge 25 la sută, față de 10 la 
sută realizat în 1970, se vor ex
trage cu susținere metalică pes
te 7 milioane tone, adică 64 la 
sută din întreaga producție a 
bazinului. Ca o consecință a re-

Scrisoare din R. D. Germană
A început returul campionatului di
viziei C la fotbal
Două titluri de campioni naționali ob
ținute de schiori de la Școala sportivă 
Petroșani
Rezultate din prima etapă a campiona
tului județean de fotbal

PRIM PLAN
Ing. GHEORGHE ILIESCU, 

director tehnic C.C.P.

zultatelor experimentărilor fă
cute la mina Paroșeni, la unul 
din abataje, cu susținere meca
nizată, avem garanția că, în ac
tualul cincinal, numărul com
plexelor care vor lucra în ba
zin va crește, va spori volumul 
de producție extrasă cu acest 
procedeu.

Dotarea fronturilor de lucru 
cu utilaje moderne, organiza
rea superioară a producției și 
a muncii sînt factori în baza 
cărora se scontează pe o mă
rire a vitezelor de avansare 
în abataje cu cca. 40 la sută, 
iar în galerii cu 25 la sută. 
Aceasta va duce la o concen
trare accentuată a producției pe 
abataj.
'Producția primului an al cin

cinalului actual a fost deschisă 
și pregătită parțial în cursul 
anului 1970. In urma execuției 
lucrărilor de deschidere și pre
gătire programate în cursul a- 
nului 1970, au fost promovate 
în categoria rezervelor deschi
se și a celor pregătite, un nu
măr corespunzător de rezerve 
de cărbune, existînd un indice 
de normalitate de 4,38 ani la 
rezerve deschise și de 1,9 ani 
la rezerve pregătite.

Din cele arătate, rezultă că 
pentru Centrala cărbunelui Pe
troșani, peptru unitățile sale, 
nu se ridică probleme care să 
pericliteze preluarea sarcinilor 
de plan în prima parte a anului.

Execuția programului de des
chideri și pregătiri prevăzute 
pentru anul 1971 asigură baza 
materială necesară realizării 
sarcinilor pe anul 1971 și pre
luării unor sarcini sporite de 
producție în anul 1972.

In programarea lucrărilor de 
deschidere pentru acest an, o- 
rientarea a fost/Asupra deschi
derii de noi zone de zăcămînt, 
atît în adîncime cît și în ex
tindere, precum și asupra mo
dernizării proceselor de muncă 
în vederea creării premiselor 
pentru dezvoltarea viitoare.

La mina Lonea se vor exe
cuta lucrările de la orizontul 400
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ce formează complexul puțului 
orb nr. 11 (circuite, turn, case 
mașini etc.), realizarea noului 
orizont principal de transport 
la cota 200. Se va întreprinde 
cercetarea stratelor 7, 8 și 9.

Se va acorda o atenție deo
sebită, la E. M. Petrila, lucră
rilor de deschidere la nivelul 
orizontului XVI, în partea cen
trală a minei și la orizontul 
XIV, în partea estică unde, în 
cursul -anului, se va pune în 
funcțiune puțul est nr. 2, prin 
intermediul căruia producția 
provenită din blocul 0 și, par
țial, din blocul I se va putea 
„frîna" direct la orizontul XIV 

.— orizont principal de trans
port. Pentru urgentarea lucră
rilor de deschidere din partea 
vestică a minei, sub nivelul o- 
rizontului XIV, se va săpa pu
țul orb nr. 14. Tot în cursul 
anului se vor executa lucrări 
de adîncire a actualului puț 
auxiliar între orizonturile XIV 
și XVI și vor începe lucrările 
de amenajare a acestuia. în ve
derea modernizării, lui și a do
tării cu instalație cu schip.

La E. M. Dîlja se va con
tinua transversala de la orizon
tul 400 pentru cercetarea stra
telor acoperitoare 13, 15 și 18, 
din blocul II, și se vor termina 
lucrările de săpare a puțului 
orb nr. 4 între orizonturile 440 
și 240. Tot pentru punerea în 
valoare a rezervelor ce șe si
tuează în partea estică a minei, 
puțul auxiliar nr. 1, se va a- 
dînci între orizonturile 440 și 
240. Lucrările de deschidere de 
la orizonturile 400 și 440 se 
vor extinde și în zona blocuri
lor III și, respectiv, V, iar 
pentru blocurile IV, V și VI se 
va realiza deschiderea în adîn
cime.

Săparea puțului principal pî- 
nă sub nivelul orizontului 300 
se va termina, la minele Li
vezeni, urmînd ca, după reali
zarea legăturii de aeraj cu pu-
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însoțit de inginerul Petre 
Tudor am ajuns în cele din 
urmă, la felia a 7-a, sub ori
zontul 12 B, acolo unde se 
află abatajul cameră 5 vest 
din stratul III al minei Pe
trila sau, mai precis, locul 
de muncă al „băieților" lui 
Ion Apostol. Speram că voi 
putea discuta cu șeful brigă
zii, dar n-a fost chip. Toată 
lumea. era ocupată: Se pre
gătea o nouă pușcare și ni
meni nu avea timp de po
vești. Și poate a fost mai bine 
așa. Puteau vorbi îndeajuns 
faptele. Numai inginerul Tu
dor își exercita pe cît îi stă
tea în putință funcția ce-i 
revenise „ad-hoc", aceea de 
ghid.

— Aici tăierea rocii se face 
cu explozivi de siguranță 
AGC. La o pușcare se dis
locă din strat peste 50 de 
tone de cărbune.

Nu puteam asista la aceas
tă operație, dar îmi dădeam 
seama cum se desfășoară 
simfonia hărniciei în abata
jul cameră al brigăzii comu
nistului Ion Apostol. Trupu
rile dezvelite ale ortacilor 
săi care străluceau de bro
boane mari de sudoare tră
dau efortul necesar interpre-

Ce probleme trebuie să rezolve asociația de 
locatari din cartierul Aeroport-Petroșani

Problemele majore care preo
cupă locuitorii cartierului Ae.- 
roport din orașul Petroșani au 
stat în centrul dezbaterii adu-"' 
nării generale pentru prezenta
rea dării de seamă și alegerea 
noului comitet al asociației de 
locatari nr. 1.

Caracterizată prin dinamis
mul abordării problemelor le
gate de buna gospodărire a 
fondului locativ și luarea de 
atitudine față de manifestările 
de birocratism și formalism în 
activitatea serviciilor prestatoa
re chemate să contribuie la 
rezolvarea problemelor asocia
ției, dezbaterea a prilejuit efec
tuarea bilanțului pe anul trecut 
și adoptarea unor măsuri pen
tru îmbunătățirea activității 
viitoare.

Subliniindu-se faptul că în a- 
tenția comitetului asociației de 
locatari au stat gospodărirea 
părților și instalațiilor de folo
sință comună ale clădirilor, în
casarea la timp a cotelor de 
contribuție la cheltuielile comu
ne, darea de seamă a scos în 
evidență o serie de realizări. La 
cele 7 centrale termice coordo
nate de I.G.L. care deservesc 
cartierul Aeroport s-au efec
tuat o serie de reparații, modi
ficări și dotări pentru îmbună
tățirea funcționării lor, prin 
separări de cazane din circuitul 
de căldură pentru prepararea 
apei calde, înlocuirea serpenti
nelor la boilere, repararea pom
pelor și a coloanelor de alimen
tare și circulație a agentului 
termic.

A fost mai rodnică în cursul 
anului trecut legătura asociației 
cu comitetele de blocuri, iar

tării unei asemenea simfonii 
al cărei ecou răzbate pină in 
pîntecele furnalelor de 
lan și Hunedoara.

In abatajul acesta 
precupețește nici un 
Cei cinsprezece ortaci 
Apostol muncesc ■ cu 
contribuie din plin la 
sele pe care colectivul ex
ploatării le dorește în cin
stea semicentenarului Parti
dului Comunist Român. Măr
turie sint sutele de tone de 
cărbune care părăsesc lunar 
peste plan locul de muncă al 
acestor mineri. Datorită pro
ductivității sporite, 7,97 to- 
ne/post față de 7,1 tone/post 
cît are prevăzut, în luna,fe
bruarie planul a fost reali
zat de brigada lui Ion Apos
tol în proporție de 112 la sută.

Nicolae LOBONȚ
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nu se 
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Pe marginea dezbaterilor din 
adunarea generală pentru darea de 

seamă și alegerea noului comitet

rezultatele obținute în acțiunile 
de gospodărire locativă și în
frumusețare s-au dovedit mai 
bune.

In urma controlului efectuat 
în circa 700 de apartamente de 
către comisia formată din de
legații asociației și ai consiliu
lui popular, a rezultat că fon
dul locativ este mai bine între
ținut, s-au redat spațiile de fo
losință comună scopului pentru 
care acestea au fost construite. 
Prin contribuția cetățenilor din 
acest cartier s-au extins zonele 
verzi în jurul blocurilor. I.G.L. 
a zugrăvit casele scărilor la nu
meroase blocuri și a efectuat 
reparații interioare și exterioa
re.

Supunînd analizei activitatea 
desfășurată de comitet, aduna
rea generală s-a oprit pe larg 
asupra modului cum acesta și-a 
îndeplinit atribuțiile privind 
promovarea unei atitudini juste 
față de avutul obștesc și res
pectarea normelor de conviețui
re socialistă.

Atît darea de seamă cît și un 
mare număr de participant la 
discuții, au scos în evidentă și 
o serie de aspecte negative la 
care ne vom referi în cele ce 
urmează.

In centrul atenției și al dez
baterilor s-a aflat costul exa
gerat al încălzirii centrale. Prin

Constituirea
Consiliului Național 
al Radioteleviziunii 

Române
Luni, 8 martie, la sediul Co

mitetului Central al partidului 
a avut loc, în prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, ședința 
de constituire a Consiliului Na
țional al Radioteleviziunii Ro
mâne.

Au participat tovarășii Dumi
tru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. - al 
P.C.R.

Deschizînd ședința, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Pe 
baza hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. s-a în
ființat, prin Decret al Consiliu
lui de Stat, Consiliul Național 
al Radioteleviziunii române, ca 
organism democratic, colectiv, 
cu caracter larg reprezentativ, 
de conducere a întregii activi
tăți din domeniul radioului și 
televiziunii țării noastre. Aici 
sînt prezenți membrii consiliu

tre cauzele care mențin ridicat 
costul încălzirii, participanții la 
adunarea asociației locatarilor 
au menționat livrarea de către 
C.C.P. a unor cărbuni care nu 
corespund granulației stabilite 
prin stas, procentul de peste 35 
la sută cenușă fhță de 18 la 
sută cît este admis, nerecepțio- 
narea cantităților de cărbune 
care pleacă de la rampa de în
cărcare spre centralele termice, 
ceea ce permite „scurgerea" lor 
în alte direcții ; exploatarea 
necorespunzătoare a instalații
lor, manifestările de indiscipli
nă din partea salariaților care 
deservesc centralele.

Majoritatea vorbitorilor au 
subliniat faptul că și la aduna
rea generală din luna ianuarie 
1970, s-a ridicat problema gra
nulației necorespunzătoare a 
cărbunelui: centralelor termice 
li se trimit cărbune de 0—80 
și nu de 20—80, la care se a- 
daugă procentul foarte mare 
de cenușă. Cu toate că s-au fă
cut numeroase demersuri în 
acest sens, nu s-a găsit, pînă în 
prezent, înțelegerea. necesară 
din partea conducerii C.C.P. 
în sensul respectării prevede
rilor H.C.M. nr. 1 683/1957, pri
vind calitatea cărbunilor acor
dați beneficiarilor. Explicațiile 
și justificările prezentate în 
adunare de delegatul C.C.P. 

lui numiți, de asemenea, prin 
Decret al Consiliului de Stat.

Ca președinte al Consiliului 
Național al Radioteleviziunii ro
mâne a fost numit tovarășul 
Dumitru Popescu, secretar al 
C.C. al P.C.R. Pentru a intra 
de la început in atribuțiuni, îl 
rog să dea citire listei cu com
ponența Consiliului".

După ce s-a dat citire acestei 
liste, a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care a 
spus :

In primul rînd doresc să fe
licit Consiliul și să-i urez re
zultate bune în activitatea sa; 
mai cu seamă ne urăm nouă, 
ascultătorilor și telespectatorilor, 
să avem programe de radio și 
televiziune mai bune — pentru 
că acesta este scopul principal 
pentru care am creat noul or
ganism.

La organizarea acestui Con
siliu — care, după cum vedeți, 
este foarte reprezentativ — 
am avut în vedere să reunim 
reprezentanți ai tuturor cate
goriilor sociale, ai diferitelor 
sectoare de activitate care, în- 

n-au limpezit acest diferend. 
De aceea, pe bună dreptate, a- 
dunarea generală a luat în dis
cuție refuzul cantităților de căr
buni care nu corespund eahta- 
tiv, pe baza analizelor de la
borator.

Este de neînțeles cum această 
problemă ridicată de ani de 
zile de către toți locatarii, în 
toate împrejurările, nu-și găseș
te o rezolvare echitabilă pentru 
cei care locuiesc la încălzire 
centrală.

Din materialele prezentate și 
discuțiile purtate a rezultat că 
o influență negativă asupra fur
nizării căldurii și apei calde 
o are calitatea muncii prestate 
de personalul de deservire și 
exploatare a centralelor termi
ce. Sînt mulți fochiști ca: Fi- 
limon Enulescu, Barbu Ioida-> 
che, Gheorghe Emeric și alții, 
care nu respectă programul de 
funcționare și graficul de furni
zare a căldurii, în funcție de 
temperatura exterioară, nu în
trețin focul în mod constant, 
dorm în timpul serviciului etc.

Cu toate că a existat un dis
pecerat și mai multe echipe de 
intervenție pentru înlăturarea 
avariilor la instalațiile de în
călzire, acestea nu și-au făcut 
datoria. Nici controlul tehnic 
din partea I.G.L. nu a fost efi
cient și riguros, ci mai mult 
formal, ceea ce a permis să se 
mențină o proastă deservire a 
locatarilor cu căldură și apă 
caldă.

Prestările de servicii efectua-

C. IlOGMAN
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tr-un fel sau altul, sînt intere
sate în buna funcționare a ra
dioteleviziunii. Sperăm că a- 
cest organism, cuprinzînd re
prezentanți din toate domenii
le de activitate, inclusiv oa
meni care lucrează nemijlocit 
în producția materială și in 
creația spirituală, strins legați 
de problemele vieții zilnice, va 
aduce un suflu nou în emisi
unile radioteleviziunii.

In ce privește compoziția 
Consiliului, va trebui să avem 
in vedere ca, pe parcurs, să 
mai aducem unele completări. 
Ne gîndim astfel ca, ulterior, 
să luăm măsuri pentru o mai 
bună reprezentare în Consdiu 
a județelor țării sau, cel puțin, 
a anumitor centre mai impor
tante. Programul radiotelevizi
unii nu se adresează numai ce
lor din București, ci întregii 
țări ; de aceea va trebui să 
avem în vedere în viitor o mai 
bună reprezentare a tuturor 
centrelor.

Noi vedem acest Consiliu ca 
organ de hotărîre care să asi-

(Continuare în pag. a 3-a)'

Ședința 
Consiliului 
municipal 

al Frontului 
Unității 

Socialiste
Ieri după-amiază a avut loc 

ședința Consiliului municipal 
al Frontului Unității Socia
liste. Ședința a luat în discu
ție la primul punct proble
me organizatorice, completînd 
cu noi membri locurile ră
mase vacante în biroul Con
siliului municipal F.U.S. In 
funcția de președinte al Con
siliului municipal al Frontu
lui Unității Socialiste a fost 
ales tovarășul Clement Ne- 
gruț, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal, iar în funcția de 
secretar al consiliului a fost 
ales tovarășul Teodor Rusu.

La punctul doi al ordinei 
de zi, ședința a ascultat o in
formare asupra activității des
fășurate de Consiliul munici
pal al F.U.S. pe anul 1970 
și sarcinile pe anul 1971. A 
fost aprobat, de asemenea, 
planul Consiliului municipal 
pe semestrul I a. c. și gra
ficul consfătuirilor pe care le 
vor organiza consiliile muni
cipal, orășenești și comunale 
ale F.U.S. cu deputății consi
liilor populare în perioada 
15 martie — 15 aprilie a. c.

Laureații celei de-a patra ediții a concursului internațional „Cerbul de aur6i

a cîștigat marele 
.Cerbul de aur

Ann-Louise Hanson 
(Suedia)

(Belgia). Premiul special ai 
.juriului a fost conferit solis
tei DOVA (Spania).

Trei mențiuni acordate de 
televiziunea română au re
venit concurenților : DICKIE 
ROCK (Irlanda), KIKI DEE 
(Anglia) și CATALINA MA
RINESCU (România). O 
mențiune de popularitate o- 
ferită de Municipiu] Brașov 
a fost obținută de JERRY’ 
R1X (Olanda). Mențiunile a- 
cordate de Uniunea Compo
zitorilor din România pen
tru cea mai bună interpre
tare a unui cîntec' românesc 
au fost conferite 
ZSUZSA KONCZ 
MIMI IVANOVA

Corina Chiriac
(România)

BRAȘOV 7. Trimișii Ager
pres, S. Maximilian și Tr. 
Catinescu, transmit : ANN— 
LOUISE HANSON (Suedia) 

premiu 
la cel de-ai 

patrulea concurs și festival 
internațional „Brașov — Ro
mânia" 1971, care s-a desfă
șurat între 2 și 7 martie.

Juriul internațional a atri
buit celelalte distincții : pre
miul II — „Cerbul de ar
gint" HELENEI VONDRAC
KOVA (Cehoslovacia), iar 
premiul III — „Cerbul de 
bronz" ex aequo — CORI- 
NEI CH’RIAC (România) și 
interpretei LILI CASTEL

solistelor 
(Ungaria), 

(Bulgaria), NICOLE JACQUEMIN

de soțul său Bruno Glen- 
mark, a întreprins numeroa
se turnee în strămutate. Jn 
concursul care i-a adus acum 
marele trofeu, cîntăreața 
suedeză a prezentat șlagă
rul lui Edmond Deda <’f.. 
inimioară" — una din p!e- 
sele preferate de mulți •ou- 
curenți ai „Cerbului de -i tt". 
Din repertoriul propriu, so
lista suedeză a oferit melo
dia „Cîntă muzica inimii 
tale".

Interpretînd, la rîndul ei, 
aceeași piesă a lui Edmond 
Deda și melodia „Comoara 
din insulă" de A. Ondracek, 
concurenta Helena Vondrac
kova a reeditat succesul ob-

Nicole Jacquemin
(Belgia)

Helena Vondrackova
(Cehoslovacia) 4

Și
(Belgia). Premiul tinereții, a- 
cordat de Uniunea Asocia
țiilor studențești din centrul 
universitar Brașov, a fost 
atribuit solistului DEREK 
JOHN TILLEY (Țara Gali
lor.

Trofeul de la Brașov este 
prima distincție internaționa
lă din palmaresul Anuei— 
Louise Hanson, dar în ca
riera de artistă profesionis
tă, începută la vîrsta de 14 
ani, ea deține un record dis- 
cografic — 230 de înregis
trări în Suedia, Norvegia, 
Danemarca și R. F. a Ger
maniei. Cu formația condusă

Dova
(Spania)

ținut de compatrioțu 
au precedat-o la alte 
ale : „Cerbului de aur", 
ultimii ani, cîntăreațâ ceho
slovacă a făcut o strălucită 
carieră artistică, pârtieipînd 
și la numeroase competiții 
muzicale, naționale și inter
naționale, întreprinzînd tur
nee de succes în străinătate.

Posesoarea unei voci si
gure, cu inflexiuni lirice, 
Corina Chiriac, cîștigătoarea 
premiului III, se află în pli
nă afirmare a propriului 
său stil interpretativ. Pe 
scena ..Cerbului de aur", ea 
a confirmat calitățile sale 
artistice.

care 
ediții 

In

Partenera sa la distincție, 
Lili Castel, s-a remarcat 
prin certe însușiri de inter
pretare și frazare în cunos
cuta melodie „Vîntule" de 
Alex. Mandy și în piesa 
„Cînd soarele strălucește" a 
trio-ului de autori belgieni 
Dermot— Rado—Rugny.

Apreciind desfășurarea și 
. rezultatele celei de-a patra 

ediții a festivalului de ia 
Brașov, președintele juriu
lui internațional, criticul Va- 
leriu Rîpeanu, vicepreședin
te al Comitetului de Radiodi
fuziune și Televiziune, a 
declarat trimișilor Agerpres : 
Decizia finală a juriului 
fost rodul

Zsuzsa Koncz
(Ungaria)

aur", confirmată de altfel 
și de către numeroșii oaspeți 
străini ai sărbătorii interna
ționale a cîntecului de la 
Brașov. Ca de obicei și de 
data aceasta muzica româ
nească a fost pusă în mod 
relevant în valoare, în tăl
măciri de o calitate remar
cabilă.. In acest fel, festiva
lul „Cerbului de aur“ își vă
dește încă unul din rostu
rile sale frumoase.

Spectacolul final al festi
valului a cuprins concertul 
laureaților și recitalul sus
ținut de celebra 
ceză, Dalida.

a
unei lungi și mi-

Mimi Ivanova
(Bulgaria)

nuțioase deliberări, desfășu
rată într-un spirit construc
tiv, care a ținut seamă de 
toate calitățile unor concu- 
renți dc o deosebită valoa
re. Firește, de la un caz In 
altul pot interveni preferin
țe, sensibilități deosebite ; 
important rămîne faptul că 
deopotrivă concursul, precum 
și festivalul, care a reunit 
reputate vedete internațio
nale, au servit ideea muzicii 
ca artă, a cuvîntului și a 
melodiei. Aceasta ar repre
zenta. cred eu, principala 
concluzie a celei de-a pa
tra ediții a „Cerbului de
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vedetă fran-

Dickie Rock
(Irlanda)
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Scrisoare din R. D. Germană

JIUL ÎNVINS
Deși, îmi închipui că 

soarea mea va ajunge cu 
ziere, cînd, poate, rezultatul va 
fi cunoscut în țară, totuși să 
încep cu... începutul. Am ajuns 
la Berlin cu bine, conducătorii e- 
chipei Stahl Riesa, la invitația 
căreia efectuăm actualul turneu, 
ne-au așteptat, oferindu-se a ne 
Ii ghizi pe toată perioada. Pri
mul meci (nu am de gînd să 
fac nici măcar referiri la fru
musețile orașului Leipzig, la re
cunoscuta amabilitate a gazde
lor, pentru că, îmi dau seama, 
pe suporterii noștri îi intere
sează în primul rînd meciul...) 
l-am disputat la Leipzig, în com
pania formației F. C. Lokomo
tiv. Am pierdut. Am pierdut 
la un scor care, aparent, nu 
mai comportă discuții : 3—0. Aș 
vrea să specific, din capul lo
cului; și aceasta nu pentru a 
justifica înfrîngerca, că în com
ponența echipei cu care am ju
cat (pe locul IV în clasament), 
se află doi jucători ai națio
nalei A a R. D. Germane (Lo- 
wel și Frenzel) și doi jucători 
din naționala B (Fritsche și 
Grobner). Despre meci, ce să 
vă spun ? Nu am darul comen
tariilor, nu am scris niciodată 
o cronică sportivă, așa că, să 
încerc în eîteva cuvinte poate...

scri- 
în tir

ceva. Timpul, ca și în 
fost rece, tipic de iar- 

zăpadă, cu puțin ger și

reușesc 
țară, a 
nă, cu 
cu mult vînt. In prima repriză, 
cu vîntul în față, reușim să 
stăvilim atacurile îndelungate 
ale gazdelor, nu cedăm de loc 
pasul și minutul 45 ne găsește 
la egalitate : 0—0. După pauză 
Lokomotiv își întețește ritmul, 
în formația noastră intervine, 
nu știu de ce, și nici acum du
pă meci nu-mi dau seama, o că
dere inexplicabilă, de care bi
neînțeles profită jucătorii din 
Leipzig și noi primim trei go
luri, în minutele 49 (Koditz), 61 
(Lowel) și 75 (Gaisler), ulti
mul a înscris plasat, din lovi
tură de la II m, acordată de ar
bitru ca urmare a unui fault 
comis de către Dodu asupra Iui 
Kupf. Formațiile folosite au fost 
următoarele : F. C. Lokomotiv 
Leipzig : Frize — Sekora, Gies- 
sner, Fritsche, Grobner — Ko
ditz, Lizievici — Gaisler, Lo
wel, Frenzel, Kupf. Jiul Petro
șani : Stan — Georgescu, Dodu, 
Stoker, Tonca — Cotormani (49’ 
Urmeș), Sandu — Peronescu 
(49’ Cotormani, 80’ Popescu), 
Ion Constantin, Libardi, Naidin.

Atît Despre celelalte meciuri 
— la înapoiere.

Gheorghe COTORMANI

FOTBALFOTBALFOTBAL • și-au împărțit punctele
si ieșeni

Studenții

DIVIZIA
c

AGtNDA CAMPION AI llllll lllliltAM

Parîngul Lonea I.G.C.L. Hunedoara 5-1

Fotbalul divizionar C a fă
cut duminică dimineața apelul 
pe terenurile din Petrila și A- 
ninoasa. Și, spre mulțumirea sa 
— a fotbalului — nu i-au răs
puns prezent puțini spectatori. 
La Petrila au asistat chiar des
tui de mulți la întîlnirea din
tre Știința Petroșani șt M.E.V.A. 
Turnu Severin, deși nu prea era 
vreme de stat afară. Pe un te
ren complet acoperit cu zăpa
dă, cele două formații au pres
tat totuși un joc plăcut, care a 
lost la discreția gazdelor pe 
toată durata sa. Studenții a- 
pasă pe accelerator din primele 
minute ale partidei și în min. 3 
Făgaș ratează de puțin deschi
derea scorului. Peste 3 minute 
Matei este cel cure dă emoții 
portarului advers, dar fundașul 
Budănescu respinge în extre
mis. Presiunea gazdelor la 
poarta lui Crețescu se întețește 
și în min. 8 el este învins pen
tru prima oară. Făgaș pleacă 
cu o minge de la centrul tere
nului, sprintează irezistibil, pier
de pe drum mai mulți adver
sari și înscrie din apropiere. 
Știința domină în continuare, 
obține mai multe cornere, își 
creează numeroase ocazii de 
gol, „lucrate" de cele două ra
pide extreme — Făgaș și Bălă
neanu — dar Marcu și Matei 
ratează pe rînd cu multă u-. 
șurință. Totuși, spre sfîrșitul pri
mei reprize, studenții reușesc 
să majoreze scorul. Făgaș ia 
din nou o acțiune pe cont pro
priu, centrează în fața porții 
adverse și Marcu înscrie de la 
5 metri : 2—0 pentru Știința, 
rezultat Ia pauză.

In partea a doua a meciu
lui, cei care conduc cu auto
ritate ostilitățile sînt tot stu-

denții. Jocul 
teligent, mai 
ce oaspeții — 
partidei n-aveau să șuteze nici 
măcar o dată pe spațiul porții 
lui Berindei — se apără cu dis
perare, de multe ori destul de 
bine, 
jungă 
unde 
mate 
părătorii Științei. După ce ob
țin cinci cornere consecutive, și 
Matei ratează două ocazii ra
risime, gazdele majorează sco
rul la 3—0. Știr execută o lo
vitură liberă și Bălăneanu în
scrie din apropiere. Este mi
nutul 60. Alte cornere pentru 
Știința, alte ratări ale lui Ma
tei cel fără de șansă, și în 
min. 65 el este înlocuit cu Ște
fan, Peste numai 10 minute 
noul introdus în teren avea să 
înscrie un frumos gol, ureînd 
avantajul echipei sale la 4—0.

Fotbaliștii din Turnu Severin 
sînt K. O. Se retrag și mai 
mult în apărare, dau semne vi
zibile de oboseală (terenul este 
din ce în ce mai greu, alune
cos), se mulțumesc cu înfrîn- 
gerea chiar și Ia 4—0. Numai 
că studenții insistă în conti
nuare. Antrenorul Gheorghe 
Irimie îi. impulsionează de pe 
tușe, ei obțin 10 cornere pînă 
în min. 90 și încă două goluri. 
In minutul 86 Știr înscrie al cin
cilea gol pentru echipa sa, iar 
numai peste un minut Făgaș 
stabilește rezultatul final al par
tidei la 6—0. Pătruns singur 
cu mingea în careu, Faur în
tîrzie să șuteze, este ajuns de 
Bădescu și faultat și Făgaș 
transformă impecabil penaltiul.

In ansamblu, jocul a fost bun, 
dinamic. Studenții au avut în

lor este mai in- 
legat, în vreme 

care în tot cursul

și rareori reușesc să a- 
în fața porții adverse, 

acțiunile lor sînt destvă- 
cu multă ușurință de a-

permanență superioritatea, s-au 
distrat cu adversarul, i-au în
scris 6 goluri și-i mai puteau 
înscrie cel puțin tot atîtea, da
că... Și asupra acestui 
buie reflectat pentru 
viitoare. Dacă Făgaș 
neanu — poate cei 
de pe teren — n-ar 
dribling și de joc individual; 
dacă vîrfurile de atac — deo
potrivă Marcu, Ștefan, Matei, 
Faur — ar fi mai insistente, 
mai incisive și și-ar regla ti
rul șuturilor; dacă mijlocul te
renului — cu Știr sub valoa
rea lui la această oră — ar ac
ționa mai lucid, mai calm, mai 
atent; dacă s-ar șuta mai mult 
la poartă, din orice poziție, cu 
toată răspunderea. Vor veni 
partide mai grele, adversari mai 
puternici și Știința are posibi
lități mai mari decît ne-a 
tat duminică în meciul 
M.E.V.A. Turnu Severin.

In partida de duminică 
mai remarcat de la Știința 
lîngă Făgaș și Bălăneanu, 
Izvernari și, într-o oarecare mă
sură, pe Tudor. Două sublinieri 
de la M.E.V.A.: Diaconu și Bă- 
deseu. Meciul a fost condus cu 
competență și autoritate de o 
brigadă de arbitri din Mediaș, 
avîndu-1 la centru pe Viorel 
Cioc.

Au evoluat formațiile : ȘTI
INȚA : Berindei — Botos, Iz
vernari, Zăvălaș, Tudor — Știr, 
Bîtea — Bălăneanu, Matei (Ște
fan), Marcu (Faur), Făgaș. 
M.E.V.A. : Crețescu — Pătruș- 
că (Marincovici), Bădescu, Dia
conu, Budănescu — Vîlceanu, 
Nacu — Badea, Cuțui, Băloi, 
Stelescu (Divan).

dacă tre- 
meci urile 
și Bălă- 

mai buni 
abuza de

ară-
cu

ani 
pe 
pe

Dumitru GHEONEA

Minerul Lupeni Vulturii Textila Lugoj 2-1

In prima etapă a returului, 
Parîngul Lonea a primit re
plica formației I.G.C.L. Hu
nedoara. Desfășurată pe un 
timp de loc potrivit pentru 
fotbal, întîlnirea a scos în e- 
vidență pregătirea bună a e- 
chipei gazdă, care ’a sfîrșitul 
celor 90 de minute de joc a 
părăsit terenul învingătoare 
la scor. Lonenii au început 
în forță din primele minute, 
astfel că jocul a urmat un 
curs unic : spre poarta hune- 
dorenilor. O dată cu scurge
rea minutelor, oaspeții dau 
semne de nesiguranță și go
lul mult așteptat de specta
tori cade în minutul 33 cînd 
David șutează puternic și un

apărător oaspete deviază ba
lonul sub bară. încurajați de 
gol, localnicii se avîntă tot 
mai mult spre poarta adver
să și înscriu alte 
luri prin Rabulea și David, 
astfel că Ia pauză 
dică 3—0 pentru Parîngul.

La reluare, cursul jocului 
este același : spre poarta oas
peților. Și în această parte a 
jocului se înscriu trei goluri, 
ca și în prima, numai că de 
data aceasta lonenii trimit doar 
de două ori mingea în plasă, iar 
hunedorenii o dată. Al pa
trulea gol 
înscris de 
concurs al

Minerul Vulcan
Zi de iarnă plină la Vulcan. 

Zăpadă multă, frig. La ora 
6 un tractor cu lamă curăța 
terenul de zăpadă, iar mai 
mulți iubitori ai fotbalului a- 
runcau zăpada pe margini. Ast
fel terenul a putut fi bun de 
joc și cele două echipe — Mi
nerul Vulcan și Energia Pa
roșeni — au beneficiat de 
condiții optime. Echipa Mi
nerul Vulcan a apărut cu 
eîteva noutăți promovate în 
locul lui Cugereanu, Stoenes- 
cu, Stark și Costel Golgoțiu, 
fiind condusă de două săp- 
tămîni de către Nicolae Chi- 
ceanu, fost jucător în echipa

•7 . H

două go-

scorul in-

al gazdelor este 
Ciocoiu cu largul 
unui alt apărător

hunedorean. Mulțumite de 
rezultat, gazdele nu mai in
sistă suficient și jucătorii hu- 
nedoreni reduc din handicap. 
Ultimul gol al localnicilor es
te înscris de David — exce
lent în jocul de duminică. Par
tida se încheie cu un meritat 
rezultat de 5—1 pentru Pa
rîngul Lonea. Oaspeții au 
evoluat sub nivelul lor obiș
nuit. s-au mișcat greu în te
ren. au greșit multe pase, au 
șutat foarte puțin Ia poartă. 
Elevii lui Ștefan Szoke me
rită toate aprecierile pentru 
jocul lor bun și victoria ob
ținută.

Nicolae POPA

Energia Paroșeni 4-1
pe care acum o antrenează, 
întîlnirea dintre cele două 
formații a prilejuit o dispută 
dîrză pe care localnicii au 
cîștigat-o detașat. In minutul 
4 Ferenczi deschide scorul, 
dar după numai 10 minute 
Deak egalează pentru Ener
gia. Vulcănenii își organizea
ză mai bine jocul și același 
Ferenczi înscrie al doilea gol 
pentru echipa sa cu trei mi
nute înainte de sfîrșitul pri
mei reprize.

După pauză, tot vulcănenii 
sînt acei care atacă cu mai

multă insistență și în min. 53 
tot Ferenczi înscrie : 3—1 
pentru Minerul Vulcan. Oas
peții se apără supranumeric, 
dezorganizat, dînd prilej gaz
delor să atace din ce în ce 
mai periculos. In min. 70 
Maioș ia o acțiune pe cont 
propriu, driblează patru ad
versari. centrează la Năsă- 
leanu și acesta stabilește sco
rul final al întîlnirii : 4—1. 
A arbitrat corect Anton Do- 
bner, din Lupeni.

La juniori Minerul — E- 
nergia 1—0.

De fapt, campionatul divizi
ei A de rugbi începe numai 
duminică, o dată cu campiona
tul diviziei A de fotbal. Ca o 
avanpremieră la retur, Știința 
Petroșani a jucat duminică pe 
terenul din Lonea, cu Politeh
nica lași, partida restantă din 
turul campionatului. Cu toate 
că terenul a fost foarte greu — 
alunecos, deoarece zăpada fu
sese bătătorită de fotbaliști 
care au jucat în deschidere — 
am urmărit totuși un meci de 
o bună factură tehnică în care 
cele două echipe au jucat cu 
multă voință, fiecare dorind să 
realizeze un rezultat favorabil. 
Și, pînă la urmă, fiecare a tre
buit să se mulțumească cu me
ciul nul realizat. De altfel, re
zultatul realizează adevărata 
stare de lucruri de pe teren, a- 
devărata comportare a celor 
două echipe. Studenții petroșă
neni și ieșeni au jucat de la 
egal la egal, fiecare avînd o- 
cazii de a înscrie, fiecare ratînd 
ocazii favorabile, așa îneît fie
care poate fi mulțumit cu re
zultatul. Localnicii ar fi putut 
obține victoria numai în con
dițiile în care nu ratau două 
lovituri de pedeapsă din poziții 
extrem de favorabile, ambele 
prin Fălcușanu. Pe lîngă o se
rie de faze bune, de adevărat 
spectacol rugbistic, am urmă
rit și multe, chiar prea multe, 
greșeli personale, atît pe înain
tare cît și pe linia de trei sfer
turi, în ceea ce privește tran
smiterea balonului, menținerea 
lui în grămezile ordonate, a- 
runcarea lui de la tușă. Și ie
șenii au ratat o bună ocazie 
în primele 5 minute de joc, 
cînd lovitura de picior căzută

17
Tudor MUCUȚA

Minerul Aninoasa Energia Deva 1-1

executată de Ulea a trecut pu
țin pe lîngă buturile adverse 
Cea mai frumoasă fază a me
ciului s-a petrecut spre sfîr
șitul primei reprize : la o gră
madă ordonată la aproximativ 
40 m de buturile ieșene, pe- 
troșănenii cîștigă mingea, Din» 
străpunge întreaga apărare ad
versă, ajutat de coechipierii 
săi, dar este oprit neregulamen- 
tar și arbitrul acordă lovitură de 
pedeapsă de la 16 metri, dintr-o 
poziție excelentă. A fost cea 
mai mare ocazie a meciului pe 
care Fălcușanu a ratat-o ci» 
nepermisă ușurință.

Nici după pauză jocul nu de
vine mult mai bun, se comit 
din nou 
una din 
înscrie, 
forțează 
minute 
prea 
ține, 
mai 
cînd 
vi tură de pedeapsă de la 
metri de buturile adverse, 
însă trece pe lîngă bare.

S-ar putea spune în conclu
zie că a fost un meci bun. in
fluențat evident de condițiile 
deosebit de grele ale terenului, 
dar și de insuficienta dăruire în 
ioc a tuturor combatanților. 
Scorul este absolut echitabil. 
Am reținut evoluția mai bună 
a lui Bărgăunaș, Moroe și Mo- 
romete de la gazde, a lui 
Gheorghiu, Mihalașcu și Crișan 
de la oaspeți.

A arbitrat bine V. Cișmaș 
din București.

greșeli astfel că nici 
echipe nu reușește să 
Studenții petroșăneni 
victoria în ultimele 10 
ale partidei dar este 

tîrziu pentru a o mai ob- 
O licărire de speranță 
trăiește în inimile 
Crăeiuneseu execută o

lor 
To
ol)
Ea

Emilian NEAGOE t

CUPA
EDUCATORULUI"

In parte, derbyul de la... A- 
ninoasa (Minerul Lupeni — Vul
turii Textila Lugoj) și-a me
ritat titulatura, a corespuns și 
așteptărilor — poate nu prea 
mari — ale spectatorilor. Cu 
excepția primelor cinci minute 
(de acomodare cu terenul, par
țial acoperit cu zăpadă și în
ghețat, pe alocuri «mocirlos, și a 
minutelor care au urmat golu
lui al doilea al gazdelor, mi
nute lîncede, plictisitoare : mij
locul terenului e gol, părăsit, 
ca un loc viran de suburbie, 
gazdele se retrag în propria 
„cochilie", oaspeții răspund in
vitațiilor de a ataca...) meciul, 
categoric la discreția echipei 
din Lupeni, a fost o continuă 
încleștare pentru balon, îndîr- 
jită, nu lipsită de „colții" ner
vilor. Liderii, o echipă solidă, 
cu eîteva individualități de cer
tă valoare (Mihai — fostul ju
cător al Jiului, Dragoș, Damian, 
Stoian), au aruncat în joc, pe 
făgașul unei ferme dorințe de a 
nu pierde, în primul rînd o 
strictă apărare om la om, com
pletată pe alocuri cu incursiuni 
singulare dar periculoase ale 
extremelor spre poarta lui Șar
pe. Gazdele, încurajate de pu
blic (e un fel de a spune încu
rajate pentru că adevăratele 
susțineri au venit abia în re
priza a doua, după goluri), au 
mizat pe o apărare peste care 
greu s-a trecut, pe un Precup 
inepuzabil, autenticul „sufletist" 
al echipei și pe vivacitatea lui 
Cotroază, duminică în zi de
primă tinerețe (mărturisesc că, 
în ultimii ani, pe Cotroază nu

l-am văzut în posesia unui joc 
atît de complet: vîrf înfipt și 
bătăios, realizator, coordonator 
de joc și fin dribleur, mereu în 
ajutorul mijlocașilor). Ce a re
zultat ? In prima repriză, un 
joc plăcut, cu faze palpitante, 
urmări ale unor atacuri con
struite cu luciditate dar și roa
de ale întîmplării, ratări de zile 
mari (min. 4 Răsădeanu, min. 7 
Polgar, min. 9 Stoian, min. 13 
Cotroază, min. 25 -Răsădeanu, 
Szilagy și Cotroază din careul 
mic, min. 27 Răsădeanu, în 
min. 37 Cotroază înscrie din- 
tr-o întoarcere splendidă dar și 
din... ofsaid + henț, min. 42 
Lucuță scapă și de portar dar, 
din unghi dificil, nu-și asumă 
riscul șutului și preferă să tri
mită mingea în fața porții un
de, bineînțeles, destinatarii lip
seau, min. 44 Ambruș centrează 
pe capul lui Răsădeanu, care 
reia milimetric, peste bară. Pri
ma repriză se termină cu un 
scor alb, pe un teren din ce în 
ce mai greu, cu nemulțumiri 
în tribună la adresa arbitru
lui care... e timișorean și... cu 
speranțe. La reluare, după ce, 
în trei minute, gazdele au de 
trei ori ocazia deschiderii sco
rului (Polgar, Precup și Szilagy 
— luft la li metri de poartă !), 
Cotroază stopează atacurile ste
rile ale coechipierilor săi, în
scriind cu capul, la o lovitură 
liberă, de la mijlocul terenu
lui, executată de Precup» peste 
portarul lugojan Ardeleanu, pî
nă atunci imbatabil. Doar peste 
două minute, ațâțați de gustul 
dulce al victoriei, jucătorii Mi-

nerului își măresc avantajul : 
un atac în trombă, pe front 
larg, al întregii înaintări, a- 
jutată de Precup, dezechilibrea
ză apărarea adversă, încearcă 
să înscrie și Lucuță și Răsă- 
dganu, și Precup dar reușește 
tot Cotroază: 2—0. După gol, 
cum am spus, oaspeții se a- 
vîntă în atac nestingheriți, șu
tează, Pali și Ambruș se răz
boiesc din greu cu noroiul și cu 
adversari dintr-o dată insistenți, 
minerii mai zvîcnesc totuși de 
eîteva ori, împinși de verva lui 
Cotroază, iese din teren Burda- 
giu și intră Ceteraș și... cam 
atît, pînă în minutul 78 cînd, 
la o fază confuză, lugojanul 
Vraja reduce din handicap 
(2—1), punînd punct final 
perioade în care echipa 
avut oarecum inițiativa, 
mai notat, în continuare, 
marea ocazie a gazdelor 
min. 88, ivită în urma unei ne
înțelegeri dintre portarul Arde
leanu și apărătorul Dragoș, am
bii... la pămînt, și de care Ră
sădeanu și Lucuță n-au 
să profite.

Arbitrul Gabriel Blau 
șoara) a condus corect 
toarele formații : MINERUL LU
PENI : Șarpe — Ambruș, Bur- 
nete, Pali, Polgar — 
Burdagiu (Ceteraș) — 
Cotroază, Răsădeanu, 
VULTURII TEXTILA LUGOJ : 
Ardeleanu — Bodea, 
Dragoș, Mihai — Kiss, 
kodyi — Damian, Vraja, Ghișe, 
Stoian.

Tinerii fotbaliști de Iq Â- 
ninoasa au început returul 
campionatului județean cu un 
singur antrenament la activ. 
Dezavantajați de o pregăti
re prealabilă corespunzătoa
re, de lipsa unor condiții 
materiale, fotbaliștii apino- 
seni nici nu puteau realiza 
mai mult în acestă primă e- 
tapă. Jocul s-a desfășurat în 
condițiile de iarrft tîrzie cu
noscute. Primele 10 minute 
au aparținut oaspeților care 
au avut și o bună ocazie de 
a înscrie, dar portarul Danciu 
s-a opus. Gazdele se încălzesc 
și echilibrează jocul. De a- 
cum ambele echipe trec prin

situații critice, au ocazii bu
ne de a înscrie dar le ra
tează. Prima repriză se ter
mină cu scorul de 1—0 pen
tru gazde prin golul încris de 
Broască.

In partea a doua a jocu
lui portarii Danciu și Doho- 
taru se evidențiază, apărînd 
mai multe mingi ce se în
dreptau spre poartă. Terenul 
este tot mai greu, oboseala 
se face tot mai mult simțită 
astfel că golurile întîrzie. 
Oaspeții combină parcă ceva 
mai bine și reușesc egalarea 
în min. 82 prin Sălăjan. In 
ultimele minute de joc, a-

ninosenii atacă cu insistență 
poarta adversă, dar rezulta
tul nu mai poate fi modificat. 
Cu scorul de 1—1 se termină 
o partidă care nemulțumește 
pe gazde, dar care nu putea 
fi altul în condițiile de joc 
și de pregătire a echipei locale 
de care aminteam. Am remar
cat totuși jocul bun prestat 
de Broască, Tomuș, Danciu, 
Oltan și Herlea de la gazde, 
Sălăjan. Tepure, Gabor, Scum
pie de la oaspeți.

A arbitrat bine o brigadă 
din Petroșani, avîndu-1 la 
centru pe I. Lakatos.

R. VALEDI

Lupte libere Comportare bunăCupa a reprezentanților Văii Jiului

unei 
sa a

Am 
doar 

din

putut

(Timi- 
urmă-

Precup, 
Lucuța, 
Szilagy.

Sorescu, 
Tyui-

V. TEODORESCU

a revenit echipei 
„ Viscoza" Lupeni

Tradiționala competiție 
sportivă dotată cu „Cupa 8 
Martie", organizată de Con
siliul municipal al sindicate
lor în colaborare eu Comite
tul municipal al U.T.C. și 
cu sprijinul Asociației spor
tive „Viscoza" Lupeni, s-a 
desfășurat duminică la Lu
pei u, la disciplinele : șah, te
nis de masă și popice. S-au 
prezentat echipe feminine a- 
le asociațiilor sportive Mine
rul Aninoasa, Viscoza Lupeni 
și Școala sportivă Petroșani. 
Iată rezultatele ;
TENIS DE MASA. Întreceri
le s-au disputat sistem elimi- 
naionu, inOiviuual și pe e- 
chipe. La individual, din ceie 
16 concurente, primul loc a 
fost ocupat de Estera Gergeiy, 
locul secund a revenit Silviei 
Savin, ambele de la Școala 
sportivă, iar pe locul III s-a 
clasat Victoria Bojin, Visco
za. Pe echipe, reprezentanti- 
vele Școlii sportive au ocupat 
locurile I—III, iar Viscoza 
locul II.

ȘAH. Turneul celor 8 con
curente le-a adus pe primele 
trei locuri pe Melania Mun- 
teanu, Elvira Schmidt, Doina 
Bojin, toate de la Viscoza. 
Tot Viscoza a ciștigat și pri
mele două locuri pe echipe.

POPICE. S-a disputat o 
singură întâlnire, între Vis
coza și Minerul, încheiată cu 
victoria primei echipe : 724 
p. d. — 683 p. d. Cele mai 
bune ; Viorica Rîmbu, Varva
ra Moldovan, Maria Urîțes- 
cu, toate de la Viscoza.

In clasamentul general pe 
asociații, locul I și trofeul 
pus în joc au revenit echi
pei Viscoza. Primelor trei 
clasate li s-au oferit premii 
în material sportiv și di
plome.

Sala de sport din Hune
doara a găzduit în ziua de 6 
martie întrecerile etapei ju
dețene a campionatului repu
blican individual de lupte li
bere — juniori mici și mari. 
Au participat peste 60 de tineri 
luptători, reprezentînd secțiile 
de lupte din orașele Deva, Pe
troșani (Școala sportivă), Pe
trila și Hunedoara. După cum 
ne-a 
Pop, 
neral 
rilor 
și de 
nicipiul Petroșani a 
cinci titluri de campioni ju-

relatat prof. Gheorghe 
competiția a fost în ge- 
reușită, oferind spectato- 

dispute deosebit de dîrze 
un bun nivel tehnic. Mu- 

cucerit

dețeni
Costa . „
Cistaș (categ. + 87 kg.), ambii 
de la Școala sportivă Ion Șer- 
ban (categ. 52 kg.), Dorel 
Tămaș (categ. 65 kg.), Nicu Do- 
bîrceanu (categ. 75 kg.), primii 
doi de la Școala sportivă, iar 
al treilea

Alături 
județeni, 
nă ce va 
3 — 4 aprilie, s-a mai calificat 
Li viu Bîteău, Școala sportivă, 
care a ocupat locul secund la 
categoria la care a concurat.

prin sportivii ; Dorel 
(categ. 65 kg.), Emil

de la Jiul Petrila. 
de cei cinci campioni 
pentru etapa de zo- 
avea loc în zilele de

Staicu BALOI

S AUREL

Sălile de șah și de tenis de 
masă de la Casa de la cultură 
din Petroșani și arena de po
pice „Utilajul" au găzduit du
minică dimineața prima ediție 
a competiției sportive dotată cu 

educatorului", care a 
la întrecere reprezen- 

din cadrul

„Cupa 
reunit 
tanți nelegitimați 
sindicatelor din învățămînt din 
municipiul nostru. Și-au dis
putat șanșele 72 de șahiști de 
la școlile din Uricani, Lupeni, 
Vulcan, Petrila și Petroșani. La 
toate cele trei discipline au 
cîștigat reprezentanții cadrelor 
didactice din orașul Lupeni.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate și clasamentele finale 
pe discipline :

ȘAH : Petrila — Uricani 3-0 ; 
Petroșani — Vulcan 1-2 ; Pe
troșani — Petrila 2-1 ; Uricani
— Petroșani 1-2 ; Uricani — 
Vulcan 2-1 ; Lupeni — Vulcan 
2 i/j — i/2; Petrila — Lupeni 
2-1 ; Uricani — Lupeni 1-2 ; 
Vulcan — Petrila 1 1 2 — 1 */« 1 
Lupeni ~ 
mul loc a fost ocupat de selec
ționata
Lupeni, cu 6 puncte. Pe locuri
le următoare s-au situat Petrila
— 5 puncte, Petroșani — 4 
puncte. Vulcan — 3 puncte, 
Uricani — 2 puncte. S-au evi
dențiat Ion Ivănescu (Lupeni), 
Ton Albii (Petrila). Nicolae 
Cerchez (Petroșani), Aladar Biro 
(Vulcan). Ton Lăpădatu (Uri
cani).

TENIS DE MASA. In între
cerea echipelor masculine s-au 
obținut următoarele rezultate t 
Lupeni I — Petrila 3-0 ; Vul
can — Petroșani 2-2 ; Petrila
— Lupeni II 3-0; Lupeni II — 
Petroșani 3-0 ; Petrila — U- 
ricani 0-3 ; Petrila — Petro-

șani 0-3 ; Vulcan — Petrila 3-0 j 
Lupeni II — Uricani 2-2; Lu
peni I — Petroșani 2-2; U- 
ricani — Vulcan 3-0 ; Lupeni I ‘ 
— Vulcan 2-2 ; Vulcan — Lu
peni II 0-3 ; Lupeni II •— Lu
peni 1 3-0 ; Uricani — Petro
șani 3-1. O pregătire mai bună 
au dovedit Eduard Gyongydși 
și luliu Gado (Lupeni), ritu 
Rahoveanu (Uricani), Eu^en 
Bartha (Petroșani), Petru Petro- 
van (Vulcan). Pe echipe, primul 
loc l-a ocupat tot selecționata 
orașului Lupeni, locul II a re
venit reprezentativei Uricaniu- 
lui, locurile III, IV și V au fost 
ocupate de Petroșani, Vulcan, 
Petrila. La feminin s-a jucat 
numai individual. Primele trei 
locuri au fost obținute de Ma
ria Olariu (Petroșani), George- 
ta Stoica, Cornelia Luchini (am
bele din Lupeni).

Petroșani 2-1. Pri-

cadrelor didactice din

POPICE. In urma lansării a 
cîte 40 bile mixte de fiecare 
concurent, clasamentul pe echi
pe se prezintă astfel i 
1. Lupeni — 514 p.d. ; 2. Vul
can — 443 p.d. ; 3. Uricani — 
238 p.d. ; Rezultate mai bune 
au obținut Ludovic Kiraly (U- 
ricani) — 122 p.d. ; Ion Ciofîca 
(Petroșani) — 118 p.d.; Zoltan 
Kiraly (Vulcan) — 117 p.d.

In urma acestor rezultate, 
clasamentul general pe repre
zentativele sind:cale ale cadre
lor didactice arată astfel : 1. 
Lupeni — 14 puncte: 2 — 4 
Petroșani, Vulcan. Uricani" — 
7 puncte ; 5. Petrila — 5 puncte.

întrecerile nentru cîștigarea 
„Cupei educatorului" vor conti
nua în lunile aprilie — iunis 
la volei, fotbal, atletism, tir, 
handbal și turism.

A. SLABII

SCHI Campionatul național al copiilor de la Predeal

Rezultate meritorii ale reprezentanților
Școlii sportive Petroșani

In zilele de 4—5 martie, 
Predealul a găzduit campio
natul național de schi al co
piilor, probe alpine. La star
tul întrecerilor s-au prezentat 
108 concurenți, reprezentând 14 
județe ale țării. Județul Hu
nedoara a prezentat o selec
ționată puternică, alcătuită în 
exclusivitate din elevi ai Șco
lii sportive din Petroșani. Și, 
spre meritul lor, micii schiori 
petroșăneni au reușit rezultate 
deosebit de bune, confirmînd 
comportarea excelentă avută 
în campionatul național de a- 
nul 
rîng. 
care a căzut îir tot 
concursului 
mod substanțial rezultatele, 
concurenții au depus eforturi 
susținute, fiecare dorind să 
cupe un loc cît mai bun 
clasamentul final.

Iată rezultatele obținute 
schiorii din Petroșani la

trecut, din masivul Pa- 
Deși zăpada abundentă 

timpul 
a influențat în 

substanțial

pionatului național al copiilor : 
pe categorii de vîrstă : 6—10 
ani fete. Cele 15 concurente 
s-au întrecut într-o luptă a- 
cerbă. Locul cel mai bun ocu
pat de o reprezentantă a Pe- 
troșaniului aparține elevei Eri
ka Peter (5 în clasamentul fi
nal). Pe locul 11 a venit Ek- 
sely Rozalia. Băieți. Primul loc 
și titlul de campion național 
pe anul 1971 a fost ocupat de 
campionul de anul trecut,

Talentatul 
a obținut 
bun : 29,5. 
la această 
au 

concurente. 
> au fost

o- 
în

de 
a- 

ceastă a patra ediție a cam-

IOSIF 
schior 
și un 
11—12 
categorie de vîrstă 
startul 15 
două locur 
de reprezentantele 
Brașov II și Prahova 
III și medalia de bronz 
că putem spune așa — au re
venit elevei de la Șocala spor
tivă Petroșani Odilte Krachtus 
sora campionului. Nelida Ve-- 
Iciov, o altă reprezentantă a

KRACHTUS. 
petroșănean 
timp foarte 
ani fete. Și

luat 
Primele 
obținute 
județelor 
1. Locul 

da-

Școlii 
clasat
Singurul loc notabil obținut de 
un schior petroșănean aparți
ne lui Lorant Balint (VII din 
16 concurenți). Primele trei 
locuri au revenit reprezentan
ților din Brașov II, Prahova I 
și Brașov I. 13—14 ani fete. 
Cel niai bun rezultat și titlul 
de campioană pe anul 1971 au 
revenit tot unei reprezentante 
a Școlii sportive Petroșani : 
VIORICA HUPCA, care a 'rea
lizat timpul de 71,2. Speranța 
nr. 1 a probei, petroșă- 
neanca Gabriela Leib, a venit 
numai pe locul IV din cele 15 
concurente Băieți : 
j: rezentanțiii 
Piatra Neamț, 
București, concurentul 
șănean Peter 
pat locul VI 
general.

Pe județe, 
nai are următoarea alcătuire i 
1) Brașov 1 — 15 puncte; 2.

sportive Petroșani, s-a 
pe locul VII. Băieți i

După re- 
judetelor Brașov, 

și municipiul 
petro- 

Eusebio a ocu- 
în clasamentul

clasamentul fi-

Prahova I — 20 puncte : 3) 
HUNEDOARA — 24 puni le ; 
4. București ; 5. Cluj ; 6. Har
ghita ; 7—8 Maramureș și Su
ceava; 9. Caraș Severin; 10. 
Alba; 11. Neamț; 12. Sibiu; 13. 
Mureș ; 14. Covasna.

După cum ne-a comunicai 
profesorul Eugen Bartha, di
rectorul Școlii sportive Petro
șani, prezent pe pîrtiile c on
cursului alături de cei doi pro
fesori de schi-Virginia Peterfi 
și Gunther Gedeon — între
cerile au fost deosebit de dis
putate și apreciate de către 
specialiști în materie ca cele 
mai reușite din cele patru e- 
diții ale campionatului națio
nal al copiiloir de pînă acum.

Toate felicitările tinerilor 
reprezentanți ai schiului petro- 
șănean, pregătiți 
migală la Școala 
localitate.

cu grijă și 
sportivă din

G. DUMITRU
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MINELE VĂII JIULUI IN CINCINALUL 1971-1975
(Urmare din pag. 1)

țul auxiliar din incinta princi
pală, să se execute lucrările de 
amenajare ale acestuia, în așa 
fel ca de la data de 1 ianua
rie 1972 să se atace magistrala 
de la orizontul 300. In zona 
puțurilor de aeraj nr. 2 și au
xiliar est vor fi efectuate ga
leriile de legătură de la ori
zonturile 475 și 575.

La exploatarea minieră Ani- 
noasa se vor extinde lucrările 
de deschidere la orizonturile IX 
și X, în zona’ Aninoasa sud, 
iar din puțul orb nr. 6 se vor 
ataca lucrările de deschidere 
la nivelul orizontului XI.

E. M. Vulcan va termina lu
crările de săpare a puțului 
principal pînă la orizontul 300 
și va continua lucrările de des
chidere a blocului IV sud, la 
orizonturile 420 și 480.

Se vor extinde, la mina Pa-

de Ia orizon- 
vest cît și în

roșeni, lucrările 
tul 535, atît în 
partea estică, pentru deschide
rea pînă la acest nivel a re
zervelor ce se situează în blo
curile I și II și, respectiv, VI. 
Pentru urgentarea deschiderii 
blocului VI, precum și pentru 
rezolvarea aerajului în această 
zonă a minei, se vor ataca lu
crările de săpare a unui plan 
înclinat de Ia zi, amplasat în 
pilierul râului Jiu, la extremi
tatea estică a cîmpului minier.

Se vor continua lucrările de 
deschidere la orizontul 400, blo
cul IV, de ls^ E. M. Lupeni, 
iar pentru punerea în valoare 
a rezervelor cuprinse în pilie
rul puțului Ileana, se va exe
cuta un nou suitor de aeraj 
între suprafață Și orizontul 620.

La mina Bărbăteni, lucrările 
de investiții și geologice au fost 
orientate în sensul elucidării 
elementelor de zăcămînt pentru

strațele 
rizontul 
800, în 
lui minier. In cursul anului se 
vor termina lucrările ce for
mează circuitul puțului auxiliar 
Valea 
și se 
logice 
pului 
asemenea, se vor ataca și lu
crările ce formează obiectul o- 
rizontului 650.

In cadrul cîmpului minier U- 
ricani se vor realiza lucrările 
de adîneire a puțului 4 — prin
cipal — sub orizontul 500 și 
de săpare a puțurilor de aeraj 
vest (între suprafață și orizon
tul 400) și est (între suprafață 
și orizontul 500). Totodată, s-a 
urmărit punerea în valoare a 
rezervelor prin extinderea în 
est și spre nord a cîmpului 
minier.

acoperitoare, atît Ia o-
700 cît și la orizontul 

partea estică a cîmpu-

Mierlesei, la orizontul 700 
vor ataca lucrările geo- 
din partea vestică a cîm- 
(vest V. Mierlesei). De

Concentrarea producției, creșterea nivelului tehnic — 
elemente hotărîtoare ale creșterii productivității muncii

va extrage din 
realizat în pro- 
80 la sută pe 
productivității

Dacă în trecut, în domeniul 
stratelor subțiri și medii, cu în
clinare mică, erau create uni
tăți mari de producție, obținîn- 

realizări productive Ia tă- 
mecanizată a cărbunelui 
susținerea hidraulică cu 

individuali, nu același lu

Planul de producție al mine
lor din bazin în cursul anului 
1971 prevede o creștere de pes- 
'te 530 000 tone față de reali
zările anului 1970. Sporul pro
ducției care se 
bazin va trebui 
porție de peste 
seama creșterii 
muncii.

Realizarea indicatorilor teh- 
nico-eConomici și îmbunătățirea 
lor la fiecare unitate a cen
tralei sînt condiționate de ridi
carea nivelului tehnic al pro
ducției în toate sectoarele de 
activitate și în toate fazele pro
cesului tehnologic.

In abordarea problemelor se 
va acorda prioritate celor le
gate de creșterea productivității 
muncii și de reducerea chel
tuielilor materiale la nivelul e- 
xecuției lucrărilor miniere, 
îndeosebi, la abataj.

Elementele hotărîtoare
creșterea productivității muncii 
în fronturile de abataj, care 
stau în atenția conducerii cen
tralei, sînt concentrarea pro
ducției și creșterea nivelului teh
nic al procesului de producție, 
prin introducerea de noi meto
de și utilaje.

tji vederea concentrării pro
ducției se acționează direct a- 
supra metodelor de exploatare, 
prin modernizarea acestora sau, 
chiar, schimbarea lor.

Și>

în

du-se 
ierea 
și la 
stîlpi 
cru se putea spune despre stra
iele groase.

In cincinalul trecut — pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe 
introducerea noului și în stra
iele groase — s-a trecut la în
locuirea abatajelor cameră cu 
abataje ' frontale, folosindu-se 
susținerea hidraulică cu stîlpi 
individuali, tavan elastic și tre
cerea la tăierea mecanizată.

Deoarece stratele 3 și 5 din 
bazin au cantonată în ele o re
zervă de 75 la sută, orienta
rea, în continuare, a centralei 
este de a înlocui — peste tot 
unde este posibil — abatajele 
cameră cu abataje frontale în 
felii orizontale sau pe înclinare. 
Se va căuta să se realizeze îm
bunătățirea echipamentului de 
susținere, extinderea tavanului 
elastic și trecerea Ia tăierea me
canizată a produsului. In peri
oada următoare, va trebui ex
perimentată susținerea mecani
zată în condițiile stratului 3 și 
inițiată trecerea la tăierea me
canizată cu combine.

Tn domeniul stratelor subțiri, 
rezultatele obținute în semes
trul II al anului 1970, la mina

Paroșeni, cu complexul OMKT, 
ne dă siguranța că susținerea 
pășitoare se va putea introduce 
cu succes și in condițiile altor 
strate din Valea Jiului. Astfel, 
pentru condițiile stratelor sub
țiri cu înclinare mare, este, de 
asemenea, prevăzută experimen
tarea susținerii pășitoare și a 
tăierii mecanizate.

O problemă importantă care 
este în atenția noastră, în ac
țiunea de îmbunătățire a mo
dernizării metodelor de exploa
tare, este aceea a asigurării 
unor profile corespunzătoare a 
lucrărilor de deschidere și pre
gătire, în vederea realizării u- 
nui aeraj corespunzător, pentru 
îmbunătățirea accesului perso
nalului, a evacuării producției 
și a aprovizionării cu materiale.

Ca urmare a măsurilor luate 
sau în stadiul de realizare, în 
cursul anului 1971, urmează să 
se extragă cu abataje frontale 
la minele din Valea Jiului 57 
la sută din producția abataje
lor, față de 49 la sută reali
zat în 1970, ceea ce reprezintă 
o creștere de peste 
cărbune.

Producția extrasă 
re metalică va fi
4 000 000 tone, iar cea extrasă 
cu tăiere mecanizată va fi mai

mare cu 700 000 tone, față de 
realizările anului 1970, creșterea 
fiind de peste 30 la sută și, res
pectiv, de 70 la sută.

Ponderea producției din aba
tajele cameră se va diminua de 
la 45 la sută 
sută în 1971.

Introducerea echipamentului 
de susținere 
tavanului elastic, tăierea meca
nizată, cît și îmbunătățirea or
ganizării producției și a muncii 
se va concretiza în producții 
mari pe un front de lucru, pro
ductivități ridicate, viteze spo
rite de avansare.

Dotarea minelor din bazin cu 
peste 100 mașini de încărcat, 
organizarea lucrului cu aceste 
mașini la execuția lucrărilor 
miniere se va solda în acest 
an cu un volum sporit de steril 
încărcat mecanic, cu viteze mari 
de înaintare.

Ridicarea pe o treaptă supe
rioară a nivelului tehnic în ba
zin, va cere din partea condu
cerii centralei, a conducerii u- 
nităților miniere creșterea și 
școlarizarea cadrelor necesare, 
capabile să facă față și să răs
pundă noilor cerințe care ne 
stau în față.

Realizarea planului de pro
ducție pe anul 1971, precum și 
pregătirea condițiilor pentru 
sarcinile de viitor impun lua
rea unor măsuri deosebite cum 
este aceea a realizării progra
mului de deschidere și pregă
tire la toate minele din bazin, 
In vederea asigurării coeficien
tului de normalitate privind re
zervele deschise și pregătite.

vind punerea în valoare a pri
melor rezerve în anul 1972;

jj) urgentarea lucrărilor la in
cinta principală la suprafață și 
în subteran.

CONSTITUIREA CONSILIULUI NATIONAL 
AL RADIOTELEVIZIUNII ROMÂNE

(Urmare din pag. 1)

950 000 tone

cu susține- 
de peste

trecut de prima

și

din pag. 1) 
dă tot inginerul

a hărniciei
(Urmare

Explicația o 
Tudor :

— Deși a 
tinerețe, șeful brigăzii este ob
sedat, se pare, de avîntul ti
neresc al celor ce îl încon
joară. Experiența sa acumu
lată în aproape două decenii 
de minerit in adincurile Pe- 
trilei iși spune cuvîntul. Or
ganizarea brigăzii e aproape 
ireproșabilă și poate tocmai 
în aceasta constă cheia suc
ceselor. Și să nu uităm că de 
citva timp această brigadă 
lucrează in condiții deosebite : 
un abataj cameră în care apa 
curge uneori ca vara după 
ploaie. E tot atît de adevă
rat' însă că meritele nu sînt 
numai ale lui Apostol și ale 
șefilor de schimb Ștefan Ben- 
dric, Alexandru Ghișan 
Teofil Baciu. Ele sînt ale în
tregii brigăzi.

...Mi-am luat rămas bun de 
la amabilele gazde cu convin
gerea utilității „excursiei" fă
cute în aceste locuri unde, 
departe de razele soarelui, se 
făuresc vise, se împlinesc 
idealuri. Sînt visele și idealu
rile comunistului Ion Apostol, 
același care în 1952 pășea cu 
timiditate pentru prima oară 
în curtea minei Petrila, ale 
aceluia care a venit aici toc
mai de pe meleagurile mol
dovene ale lui Sadoveanu 
pentru a-și făuri un rost in 
viață.

Ce probleme trebuie să rezolve asociația 
de locatari din cartierul Aeroport-Petroșani

(Urmare din pag. 1)

te de către I.G.L. și I.G.C. sînt 
de cele mai multe ori sub nive
lul cerințelor și urgențelor loca
tarilor din cartier. La acoperi
șurile prin care se infiltrează 
apa de ploaie se adaugă între
ruperile foarte dese de curent 
electric, lipsa de căldură și apă 
caldă, precum și zgura și gu
noiul menajer care nu se tran
sportă la timp de către I.G.C. 
Dacă acestea sînt o parte din 
greutățile cu care „se luptă’* a- 
soeiația de locatari, nu este mai 
puțin adevărat că multe nea
junsuri sînt determinate de nu
mărul foarte mare de debitori. 
Cu toate că în 1970 au fost lan
sate 5 000 de somații, 2 040 tit
luri executorii și 26 acțiuni de 

locatarilor 
debit deun

de rulment, 
încaseze 
toate că

evacuare, asociația 
mai are în prezent 
1 373 944 lei.

Numai la fondul 
asociația trebuie să
suma de 69 673 lei. Cu 
titlurile executorii au fost lichi
date, mai există destui locatari 
care nu înțeleg să-și achite obli
gațiile față de asociație. Prin
tre aceștia amintim pe Petru 
Blaj cu 1 934 lei, Eugen Șar- 
di cu 2 847 lei, Dumitru Tutu

cu 2 100 lei, Constantin Mirică 
cu 2 246 lei, Ion Mîndră cu 
2 015 lei, Elisabeta Barabaș 
2 654 lei, Nicolae Loliș cu 2 126 
lei, Miron Popa cu 1 168 lei. 
Eremia Munteanu cu 2 528 lei, 
Emil Șerban cu 2 178 lei, Gheor- 
ghe Pădureanu eu 3 914 lei, Su- 
sana Fiilop cu 3 657 lei.

Față de această situație 
impune o acțiune mai 
nută pe teren, întocmirea for
melor de urmărire în timp cît 
mai scurt și renunțarea la ati
tudinea de indiferență față de 
debitori manifestată de unele 
salariate din cadrul asociației. 
Pentru ca noul comitet ales 
să-și îndeplinească atribuțiile 
care-i revin ca organ executiv 
al asociației, el trebuie să mate
rializeze hotărîrile adunării ge
nerale și sarcinile ce-i revin din 
statutul lip. înlăturarea defici
ențelor constatate în activitatea 
vechiului comitet, introducerea 
disciplinei în rîndul salariați- 
lor de la asociație, respectarea 
programului de furnizare a căl
durii și apei calde, eliminarea 
formalismului și superficialită
ții din activitatea întreprinderi
lor prestatoare de servicii sînt 
numai cîteva din aceste proble
me care trebuie să stea în aten-

se 
susți-

ția activității noului comitet. 
Pentru aceasta, este necesar ca 
fiecare locatar sâ-și cunoască 
din timp obligațiile față de a- 
sociație și să-și aducă contribu
ția la buna gospodărire a păr
ților și instalațiilor de folosin
ță comună.

Considerăm că nu este sufi
cient numai ca locatarii să fie 
ascultați în cadrul unor adunări 
cetățenești, ci trebuie să se dea 
o dată curs inițiativei, să fie 
materializate propunerile aces
tora, iar măsurile preconizate 
să fie transpuse și ele în fapte, 
fără excepție. Hotărîrile luate 
votate de acest for suprem al 
asociației, nu trebuie doar ținu
te eu grijă în sertare cum s-a 
întîmplat pînă acum. Comitetul 
nou ales este obligat să dea via
ță acestor hotărâri prin acțiu
nile ce le va. întreprinde, fără 
să admită nici o abatere de la 
obligațiile statutare.

Altfel, rațiunea înlocuirii ve
chilor forme de administrare a 
clădirilor, cu asociațiile locata
rilor care urmăresc promova
rea unei atitudini juste față de 
avutul obștesc și respectarea 
normelor de conviețuire socialis
tă, riscă să se transforme ea 
însăși într-o formalitate.

în 1970 la 38 la

modern, crearea

LA MINA LONEA 
SE PREVEDE:

unor producții, produc- 
și viteze de avansare 
la nivelul dotării, exis-

0 îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii la aba
tajele frontale în vederea ob
ținerii 
tivități 
sporite 
tente;
• pregătirea și punerea în 

exploatare a noilor abataje fron
tale planificate;

îmbunătățirea organizării 
transportului la orizontul 400 
și în cadrul sectoarelor, pentru 

ao mai bună aprovizionare 
fronturilor de lucru.

LA MINA PETR1LA:

• realizarea programului pri
vind creșterea capacității de ex
tracție pe verticală;

realizarea prevederilor îm
bunătățirii aerajului general al 
minei;
• extinderea metodei de ex

ploatare cu abataje frontale 
pentru concentrarea producției 
și reducerea consumului de 
lemn.

LA MINA DlLJA :

•- trecerea la extracția pro
ducției cu ajutorul schipului la 
puțul principal.

•- punerea în valoare a re
zervelor din stratele acoperi
toare și a tuturor abatajelor 
din blocul II;

•- pregătirea unor abataje 
frontale în stratul 3, și începe
rea extracției.

LA MINA LIVEZENI :
9 realizarea programului pri-

O nouă
Im sectorul de exploatare 

Ocnele Mari al întreprinderii 
miniere R. Vilcea a fost apli
cată o nouă tehnologie, mai 
eficientă, de extracție a sării 
in soluție. Introdusă, pentru 
început, la un grup de 9 son
de, care realizează o produc
ție egală cu un cîmp de 27 
sonde, exploatate după ve
chile procedee, tehnologia ur-

LA MINA ANINOASA:

® urgentarea lucrărilor de 
pregătire în vederea creșterii 
liniei de front;

@ realizarea programului de 
deschidere a părții sudice a 
cîmpului minier;

(j>- continuarea experimentării 
tăierii mecanizate a produsului 
util în stratul 3.

MINA VULCAN:
lichidarea focurilor din

asigura- 
de pro- 
cu pre

LA
•

stratul 3, blocurile III, V, VI și 
Vil, în vederea creșterii capa
cității de producție și

‘ rea preluării sarcinilor 
' ducție în concordanță 
vederile sistematizării;

yjt folosirea, la capacitatea 
lor, a combinelor de înaintare 
și a mașinilor de încărcat, în 
vederea asigurării deschiderii și 
pregătirii zoneior programate a 
fi exploatate în cincinal;
• urmărirea exploatării ra

ționale a rezervelor programate 
în stratul 3.

LA MINA PAROȘENI :

darea
timpul cel 
lațiilor de
T.C.M.M.. pentru a se trece la 
execuția lucrărilor miniere din 
subteran, care sînt întîrziate fa
ță de prevederi;
• îmbunătățirea organizării 

producției și a muncii în aba
tajele frontale în vederea creș
terii vitezelor de avansare;

extinderea transportului 
continuu cu ajutorul benzilor.

în exploatare, în 
mai scurt, a insta- 
suprafață, de către

LA MINA LUPENI:

• punerea în exploatare a 
puțului central;

folosirea rațională a com
binelor de abataj și de înain
tare, precum și a mașinilor de 
încărcat, în vederea creșterii 
productivității muncii și a spo
ririi vitezelor de avansare.

LA MINA BARBAteNI:

terminarea lucrărilor 
suprafață, incinta Mierleasa;
• punerea în exploatare, 

cursul anului, a orizontului 700;
creșterea vitezelor de a- 

vansare pentru a se asigura 
creșterea de capacitate a minei;
• urgentarea lucrărilor pen

tru îmbunătățirea aerajului ge
neral al minei.

LA MINA URICANI:

de

în

• îmbunătățirea aerajului ge
neral prin punerea în exploa
tare a stațiilor de aeraj de la 
jjuțul vest și est;VtOC Ol COI, 

jj/Tîntreținerea căilor de ae
raj pentru îmbunătățirea condi
țiilor de lucru în subteran;
• pregătirea abatajelor în 

stratul 15 în vederea creșterii 
capacității de producție a minei.

Organizarea mai bună a pro
ducției și a muncii, îmbună
tățirea folosirii echipamentului 
de dotare sînt obiective ale con
ducerii centralei, ale conduce
rilor unităților sale, în vederea 
realizării în acest an a tuturor 
indicatorilor de plan, la toate 
unitățile.

tehnologie
mează să fie generalizată la 
noul cîmp de 30 de sonde 
aflat în curs de forare.

(Agerpres)

MICA PUBLICITATE
VÎND Moskvici 412 nerulat, 

cartier 8 Martie, bloc 26/16 
Petrila.

angajează urgent

Fochist
• Instalator sanitar

Salarizarea, conform H.C.M. 2351|1969

a
radioteleviziunii.

gure îndrumarea colectivă 
programelor
Mă refer în primul rind Ia 
îndrumarea și orientarea gene
rală, poiitico-ideologică, a ac
tivității acestei instituții.

Ținînd seama că această șe
dință are ca scop numai con-’ 
stituirea Consiliului, nu doresc 
să mă opresc pe larg asupra 
problemelor de fond ale radio
televiziunii. Consider necesar 
ca conducerea operativă a ra
dioteleviziunii să pregătească 
și să prezinte Consiliului Na
țional propuneri de îmbunătă
țire a organizării radiotelevizi
unii, o dare de seamă asupra 
activității de pînă acum, pre
cum și măsuri pentru ridicarea 
programelor la un nivel supe
rior. Pe această bază, să aibă 
loc dezbaterea propriu-zisă la 
viitoarea ședință a Consiliului 
Național. Cred că este necesar 
ca în cursul acestei luni să 
aibă loc prima reuniune de lu
cru a Consiliului. Pînă atunci 
membrii Consiliului să lucreze, 
împreună cu conducerea curen
tă a radioteleviziunii, la îmbu
nătățirea programelor și, mai 
ales, la stabilirea direcțiilor de 
activitate în viitor. Va trebui 
pregătit în acest sens progra
mul pe întregul an, care să 
ofere o perspectivă îndelungată 
de lucru, posibilitatea luării 
unor măsuri serioase pentru 
îmbunătățirea substanțială a 
acestui sector de activitate.

Doresc să spun în încheiere 
că așteptăm de la Consiliul 
Național o activitate rodnică, 
ținind seama de compoziția sa, 
de faptul că in rindurile sale 
se află oameni cu bogată expe
riență și înaltă competență din 
toate sectoarele de activitate.

Sperăm că prin constituirea 
Consiliului Național, radiote- 
leviziunea, dar mai 81es cetă
țenii patriei noastre vor avea 
'de cîștigat. Aceasta este prima 
dorință pe care o exprimăm 
in fața Consiliului Național. 
Am convingerea că în scurt 
timp vom obține rezultate tot 
mai bune în acest important 
sector al vieții noastre sociale 

Vă urez tuturor succes în 
noua dumneavoastră activitate ! 
(Aplauze puternice).

In numele Consiliului, a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Dumi
tru Popescu, care a spus :

Aș îndrăzni să dau expresie, 
tovarășe secretar general, sen
timentelor de mulțumire — pe 
care sînt convins că toți le 
împărtășesc — cu care primim 
constituirea acestui organism, 
a cărui semnificație este trans
punerea consecventă în viață 

principiilor democratice pe

baza cărora se dezvoltă întrea
ga noastră activitate social- 
politică,

Ideea creării acestui organism 
de conducere obștească a radio
televiziunii 
este știut, vă aparține — 
o importanță apreciabilă 
numai pentru bvuviMita ,j 
priu-zisă a radioteleviziunii, 
și pentru ilustrarea stilului ge
neral în care Partidul Comu
nist Român abordează desfă
șurarea vieții sociale, precum 
și pentru extinderea pe scară 
tot mai largă a formelor de
mocratice de conducere în so
cietatea noastră.

In al doilea rînd, în numele 
membrilor acestui nou organism, 
vă asigur că înțelegem răspun
derea ce ne incumbă, ca expo
nent ai opiniei publice, în con
ducerea unuia dintre cele mai 
importante instrumente de in
formare și formare a oameni
lor, de transformare a conști
ințelor; în acest sens ne vom 
strădui ca în munca noastră 
să ne ghidăm nu după pre
ferințe subiective, strict indivi
duale, ci după datoria de a 
exprima preferințele, gustul și 
interesele generale ale opiniei 
publice românești, alcătuită din 
categoriile pe care Ie reprezen
tăm în compoziția Consiliului.

Aș vrea să vă asigur, de a- 
semenea, de dorința noastră ca 
activitatea acestui organism să 
nu cadă în formalism, ca orga
nismul însuși să nu se opreas
că la stadiul unui for de sim
plă discuție, ci să acționeze, să 
determine schimbări profunde 
de ordin calitativ în întreaga 
activitate a radioteleviziunii jus- 
tificînd astfel rațiunea pentru 
care 
tărît

care, după cum 
are 
nu 

activitatea pro- 
. ci

conducerea partidului a ho- 
crearea sa.

★

Decretul Consiliului de Stat

Na- 
Ro- 
ve- 
im-

9' 
o- 
al

In
privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Consiliului 
țional al Radioteleviziunii 
mâne se arată că avînd în 
dere rolul din ce în ce mai
portant al Radiodifuziunii 
Televiziunii în informarea 
formarea opiniei publice, a 
mului nou, constructor activ 
societății socialiste, în educarea
comunistă a maselor, precum 
și activitatea complexă și mul
tilaterală pe care o desfășoară 
în toate sectoarele vieții soeial- 
politice, economice și culturale, 
este necesar ca Ia munca de 
conducere și orientare a aces
tei instituții să participe repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai unor minis-

din

De-
Na-
Ro-

MARȚI 9 MARTIE

20,20

21,45

23,00

22,00
22,10

19,15
19,20
19,30
20,00

Pentru 
milioa-

„Hed- 
Henric

10,00-11,00 Teleșcoala.
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală.

18,30 Toate pinzele sus : 
Emisiune pentru 
nieri.
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
Cincinalul 1966-1970 in 
cifre și imagini, 
cei douăzeci de 
ne.
Seară de teatru : 
da Gabier" de 
Ibsen.
Expediția românească 
transafricană. Corespon
dență de la Valeriu 
Cimpoieru.
Telejurnalul de noapte. 
Box : Cassius Clay — 
Joe Frazier. înregistrare 
de la New York, 
închiderea emisiunii.

In numărul 6 572 din 17 de
cembrie 1970, ziarul nostru 
a publicat o notă critică la 
adresa S.D.E.E. Petroșani ca
re săpase la intrarea în car
tierul Aeroport cîteva gropi 
pentru plantarea sîtlpilor de 
beton meniți să asigure pre
lungirea iluminatului public 
în această parte a cartieru
lui.

In urma apariției articolu
lui, S.D.E.E. a plantat ime
diat stîlpiii, cu toate că pînă 
la acea dată se invocaseră tot 
felul de motive pentru a 
justifica n.eexecutarea lucră
rii. De atunci au trecut a-

tere și organizații economice 
centrale, ai uniunilor de crea
ție și alți reprezentanți ai o- 
piniei publice.

De asemenea, pentru ca Ra- 
dioteleviziunea să răspundă la 
un înalt nivel calitativ cerințe
lor actuale ale societății noas
tre, dezideratelor maselor largi, 
în Decret se arată că este ne
cesar ca orientarea și conținu
tul emisiunilor să facă obiectul 
unor dezbateri, sarcinile Radio
televiziunii să se stabilească în- 
tr-un cadru democratic, carac
teristic întregii vieți sociale 
țara noastră.

In acest scop, se arată în 
creț, se înființează Consiliul 
țional al Radioteleviziunii
mâne — organism larg repre
zentativ eu caracter obștesc — 
care va funcționa sub îndru
marea directă a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. El are sarcina de a a- 
sigura orientarea generală a ac
tivității și de a elabora liniile 
directoare în domeniul progra
melor de radio și televiziune 
ale Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune.

Consiliul Național va analiza 
și dezbate periodic planurile de 
activitate în domeniul progra
melor de radio și televiziune, 
va îndruma munca de concen- 
ție, stabilind orientarea generală* 
a activității tuturor comparti
mentelor Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune, anali-* 
zează proiectele de dezvoltare 
continuă a rețelei de radiote- 
leviziune pe teritoriul țării, ne-* 
cesitățile de îmbunătățire a do
tării tehnice și modul de folo
sire a mijloacelor tehnico-ma- 
teriale destinate activității de 
radiodifuziune și televiziune.

Consiliul Național va consti
tui în cadrul său comisii per
manente, care vor ajuta în mod 
concret, în activitatea sa. Co
mitetul de Radiodifuziune și 
Televiziune. Pentru analizarea 
anumitor sectoare sau probleme 
din domeniu] programelor de 
radio și televiziune, Consiliul 
Național al Radioteleviziunii 
Române poate organiza colecti
ve de lucru temporare formate 
din membrii săi, lucrători ai 
Comitetului de Radiodifuziune 
și Televiziune și alți specialiști 
din diferite domenii de acti
vitate.

Consiliul Național analizează 
modul cum se aplică hotărîrile 
luate și stabilește măsurile ce 
se impun pentru îmbunătățirea 
continuă a activității Comite
tului de Radiodifuziune și Tele
viziune.

Pe adresa 
S. D. E. E. 
Petroșani

proape trei luni dar finaliza
rea operațiilor de extindere a 
iluminatului public solicitat 
de cetățenii cartierului și 
stabilit ca obiectiv în plareul 
de măsuri pentru înfrumu
sețarea orașului întîrzie. Stâl
pii au fost plantați, ba s-au 
întins și conductorii electri-

dar montarea lămpilor 
fluorescente și racordarea la 
rețeaua de aii men taie nu se 
mișcă nicicum din loc.

Oamenii se întreabă ce 
s-a intîmplat cu iluminatul 
public din această zopă ? A 
fost uitat 
Răspunsul trebuie să-1 dea 
cît mai

sau abandonat ?

curând posibil 
S.D.E.E. I etroșan acolo unde 
stâlpii se înalță ca un sim
bol a.1 indiferenței, mareînd 
locul în care a început cindva 
lucrarea înnobilată de frumoa
sele intenția ale urbanizării.

Cornel IIOGMAN

furajelor

să-i învețe, în pri-

un simplu joc

să cunoas- 
lucruri, să 
din mediul

să 
să

deosebească răul 
cunoască conse- 
ale faptelor rele, 
care le fac. Lip-

...Ora 18. La plecarea de aca
să, soții C... i-au închis în 
locuință pe cei doi copii, Dan, 
în vîrstă de 2 ani și Sorin de 
5 ani. La un moment dat, din 
cauza instalației electrice im
provizate (copiii au conectat 
televizorul direct la priză 
printr-o simplă sîrmă) s-a pro
dus un scurtcircuit care s-a 
transformat într-un incendiu. 
O neglijență condamnabilă 
care i-a costat foarte scump 
pe părinți. Copiii, fiind închiși 
în casă, nu s-au putut salva. 
La sosirea pompierilor, amân
doi erau cuprinși de flăcări 
din toate părțile. Consecințe
le sînt de bănuit: cu toate 
eforturile depuse de medici nu 
au putut fi salvați amîndoi 
copiii. Nu a fost salvat decît 
Sorin — cel mai în vîrstă — 
dar și el va păstra pentru 
multă vreme amintirea clipe
lor de groază trăite, așa cum

va păstra urmele arsurilor lă
sate de flăcări.

...Incendiile provocate de 
copii sînt frecvente. Aceste 
incendii au de multe ori un 
sfîrșit tragic pe care vinovății 
îl regretă întotdeauna, dar cu 
regretele, știm prea bine, nu 
se mai poate îndrepta nimic.

atunci cînd această joacă a 
avut loc în magazii, șoproane 
sau în apropierea 
uscate.

Copilul e dornic 
că cît mai multe 
deslușească faptele 
înconjurător. Este o datorie a 
părinților

Comportarea Oamenilor ma
turi, exemplele pe care aceș
tia le oferă copiilor au o mare 
înrâurire asupra educației lor. 
Cum altfel decît ca un exem
plu rău, negativ, va fi însu
șit de către un copil, gestul 
unui om matur care aruncă 
la întîmplare un chibrit aprins,

Care sînt cele mai obișnuite 
împrejurări în care copiii pot 
provpca incendii ?

In primul rînd jocul cu 
chibriturile. Copilul este foarte 
îneîntat de ușurința cu care 
poate provoca o flacără prin 
simpla frecare a unui bețișor 
pe o cutie. De obicei, cele mai 
multe incendii s-au produs

mul rînd, 
de bine, 
cințele grave 
nesăbuite, pe
sa acestei educații căreia i se 
adaugă, uneori, lipsa completă 
de supraveghere conduc, după 
cum e firesc, la săvîrșirea de 
către copii a unor grave și 
chiar ireparabile greșeli.

sau aruncă restul unei țigări 
lîngă o claie de fîn ? Faptele 
dovedesc că cele mai multe 
incendii au fost declanșate de 
copii tocmai în familiile unde 
au abundat exemplele de acest 
gen.

De la o anumită vîrstă, rolul 
educației copiilor este preluat, 
în parte, de către căminele de

zi și de școală. In aceste in
stituții există multe posibili
tăți de educare a copiilor în 
privința grijii pe care trebuie 
să o aibă față de avutul ob
ștesc, de cel al părinților, de 
propria lor viață. Cuvîntul 
unui pedagog cu experiență 
are o mare greutate, el cîntă- 
rește tot atît de mult cît sfa
turile părinților.

Este necesar să se înțeleagă 
de către toți cei chemați să 
facă educația copiilor că a- 
ceastă muncă presupune nu 
numai simpla interzicere a 
jocului cu chibritul ci și edu
carea lor cetățenească, că a- 
ceastă educație trebuie să fie 
rezultatul unui efort comun, 
care să influențeze puternic în 
diferitele perioade comporta 
meniul, caracterul copiilor.

Maior Corneliu COJOCARII 
grupul de pompieri Deva
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In R. F. a Germaniei au 
luat ființă „Comitete pentru 
inițiativa cetățenească", 
își propun să desfășoare 
campanie 
ratificării 
de R.F.G. 
Polonă.

ce 
o 

activă în vederea 
tratatelor încheiate 
cu U.R.S.S. și R. P.

cinci locuitoriDin
Marii Britanii trei se opun in
trării țării în Piața comună — 
arată rezultatele unui recent 
sondaj al Institutului 
Harris", publicate în 
nu] „Daily Express". Numai 18 
la sută din cei chestionați sînt 
favorabili alăturării la amin
tita organizație vest-europeană, 
în timp ce 22 la sută din per
soanele întrebate nu au o opi
nie clară, precizează în conti
nuare ziarul.

„Louis 
cotidia-

Importante zăcăminte de 
minereu de fier, cupru, aur, 
argint, zinc și fosfați, cuarț și 
ametist au fost descoperite re
cent în regiunile centrale și 
vest ale Arabiei Saudite.

In Japonia a fost anun
țat falimentul companiei „Sato 
Dzoki", a patra ca mărime în 
domeniul producției de mașini 
agricole. Falimentul lasă în 
urmă datorii evaluate la 20 
miliarde yeni, fiind, ca valoa
re, al doilea mare faliment în
registrat aici în ultimii ani.

Numai în luna februarie 
1971. în Japonia au dat fali
ment 734 de companii. cifră 
care întrece cu 24 la sută nu
mărul falimentelor din aceeași 
lună a anului trecut.

La inițiativa fracțiunii 
parlamentare a Partidului de 
centru, în Parlamentul finlan
dez a fost constituit un grup 
de lucru care va milita activ 
în favoarea convocării confe
rinței general-europene pentru 
securitate. Ca președinte nl a- 
cestui grup, care reunește de- 
putați din toate partidele re
prezentate în Parlamentul fin
landez a fost desemnat Johan
nes Virolainen, președintele 
Partidului de centru.

I 
!
1

I 
I
I
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Agenția TASS informează 
că nava sovietică de pescuit 
„Rusev" a fost reținută de 
două nave engleze, fiind acu
zată că ar fi pescuit în apere 
teritoriale ale insulei Shetland. 

Potrivit informațiilor de care 
'disp’’n reprezentanții sovietici 
— precizează agenția — nava 
nu a încălcat regulile existen- 
te și nu a intrat în apele te
ritoriale ale insulei.

Provocări
americane
împotriva 

R. P. Chineză
PEKIN 8 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă informea
ză că, la 10 februarie, cru
cișătorul american „Chicago" 
a împiedicat desfășurarea nor
mală a activității unor nave 
de pescuit ale R. P. Chineze 
în apele golfului Bac Bo. La 
20 februarie, un avion militar 
american a zburat la mică 
altitudine deasupra unor am
barcațiuni de pescuit ale R.P. 
Chineze și a instigat cinci 
vase militare sud-vietnameze 
să deschidă focul asupra a- 
cestor ambarcațiuni, care au 
avut de suferit pagube mate
riale.

Un purtător de cuvînt al 
departamentului de resort al 
R. P. Chineze, relatează a- 
genția China Nouă, a califi
cat aceste incidente drept o 
nouă provocare a Administra
ției S.U.A. și a celei sud-viet
nameze împotriva R. P. Chi
neze și a cerut să se pună 
capăt imediat unor asemenea 
acte.

Lucrările Subcomisiei mixte ministeriale
româno-iraniene de cooperare tehnico

economică în domeniul industriei lemnului
TEHERAN 8 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Po- 
povici, transmite : La Teheran 
s-au încheiat lucrările Subco
misiei mixte ministeriale ro
mâno-iraniene de cooperare 
tehnico-economică în domeniul 
industriei lemnului. Din partea 
română, la convorbiri a parti
cipat o delegație a Ministeru
lui Industriei Lemnului, condu
să de Gheorghe Lazăr, adjunct 
al ministrului. A fost analizat 
stadiul de realizare a comple-

xului pentru industrializarea 
lemnului — principal obiec
tiv economic al Iranului pen
tru valorificarea resurselor fo
restiere din zona Neka — ce 
se construiește în cooperare 
cu țara noastră. Părțile și-au 
exprimat satisfacția, consem
nată într-un document oficial 
încheiat la sfîrșitul sesiunii, Jn 
legătură cu volumul de lucrări 
executate pînă în prezent. Dis
cuțiile purtate de delegațiile 
celor două țări au scos la ivea-

In legătură cu situația
din Orientul Apropiat

DISCURSUL RADIOTELEVIZAT
AL PREȘEDINTELUI ANWAR SADAT

CAIRO 8 (Agerpres). — A- 
dresîndu-se națiunii egiptene 
printr-un discurs radiotelevizat, 
președintele Anwar Sadat a 
menționat că „singura condiție 

am pus-o pentru solu- 
crizei a fost retragerea 
israeliene din toate te- 
ocupate după 4 iunie 
respectarea drepturilor

pe care 
ționarea 
trupelor 
ritoriile 
1967 și 
poporului palestinian. Israelul 
a refuzat însă să revină la fron
tierele dinainte de 4 iunie".

Examinînd situația creată, 
președintele Anwar Sadat a a- 
nunțat că R.A.U. „nu se consi
deră legată de acordul privind 

-încetarea focului". „Aceasta nu 
înseamnă, a specificat el, că ac- •

țiunile politice vor lua sfîrșit 
sau că vor începe să răsune tu
nurile". Președintele a spus că 
„R.A.U. va continua să depună 
eforturi pentru o reglementare 
politică a crizei din Orientul 
Apropiat".

Șeful statului egiptean, rele
vă agenția MEN, „a îndemnat 
cele patru mari puteri să ur
mărească îndeaproape evoluția 
crizei", menționînd că guvernul 
R.A.U., are încredere în Națiu
nile Unite, în secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, și în 
ambasadorul 
sarcina de a 
rea rezoluției 
curitate.

Jarring, care au 
realiza îndeplini- 
Consiliului de Se-

POZIȚIA
GUVERNULUI ISRAELULUI
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lă posibilități privind extinde
rea cooperării în vederea con
struirii unor noi unități indus
triale în această ramură. In 
context, s-a căzut de acord a- 
supra elaborării unor studii 
preliminare care să fundamen
teze, sub toate aspectele, obiec
tivele preconizate. Cu prilejul 
șederii în Iran, șeful delega
ției române a fost primit de 
N. Golesorkhi, ministrul resur
selor naturale, și a avut o în
trevedere cu M. Ashrafi, ad
junct al ministrului economiei 
naționale.

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Mii de muncitori ai firmei 
britanice „Rolls-Royce", de
clarată recent în stare de 
faliment, primesc începînd de 
luni, avizele de concediere. 
După cum informează ziarul 
„Sunday Mirror", concedie
rile afectează pe muncitorii 
uzinelor 
motoare 
mei din 
centrală 
numai de la uzinele 
Glasgow urmează a fi con- 
cediați peste 2 000 de mun
citori. Amenințarea unor vii
toare concedieri planează a- 
supra altor 20 000 de lucră
tori din diferite întreprin
deri

In 
rilor 
trecut de 760 000. 
zele economiștilor 
pentru finele anului un nu
măr total de un milion de 
șomeri.

producătoare de 
de avioane ale fir- 
Scoția și din zona 
a Angliei. Astfel, 

din

ale firmei.
prezent, numărul șome- 
din Marea Britanie a

Progno- 
prevăd

I

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
După expunerea prezentată de 
președintele Anwar Sadat, mi
nistrul israelian al afacerilor 
externe, Abba Eban, a declarat 
că „Israelul va menține înceta
rea focului pe o bază reciprocă, 
atît timp cît nu se va trage asu
pra noastră". El a afirmat din 
nou că Israelul „nu înțelege să 
se retragă de pe toate teritoriile 
ocupate".

Pe de altă parte, primul mi
nistru al Israelului, Golda 
Meir, a afirmat că țara sa 
este pregătită „să se retragă în 
spatele unor frontiere noi, 
situate undeva între actuala 
linie de încetare a focului și 
frontierele existente înainte de 
războiul din 1967, dar nu 
efectua o retragere 
dincolo de liniile 
pînă la războiul din 
1967. Golda Meir 
să precizeze traseul posibil al 
acestor frontiere. Menționînd

că Israelul este încă pregătit 
să negocieze, Golda Meir a 
arătat că „insistența președin
telui R.A.U. asupra unui anga
jament israelian privind o re
tragere totală reprezintă o con
diție prealabilă pe care Isra
elul nu o acceptă".

Președintele Salvador Allende
în fruntea unui comitet de luptă

împotriva șomajului
SANTIAGO DE CHILE 8 (A- 

gerpres). — Luînd cuvîntul la 
deschiderea Tîrgului de la Tai
ca (localitate situată la 400 de 
kilometri sud de Șantiago de 
Chile), președintele Salvador 
Allende a declarat că, înce- 
pînd de luni, se va afla în 
fruntea unui comitet de acțiune 
care „va declara război șoma
jului". Arătînd că, în Chile, 
țară cu circa 9 000 000 de lo
cuitori, șomajul, moștenire grea 
a trecutului, cuprinde încă a- 
proximativ 300 000 de oameni1,

Salvador Allende a relevat ne
cesitatea dezvoltării industriei, 
pentru a se crea astfel surse 
permanente de ocupare a mîi- 
nii de lucru. Economia națio
nală trebuie astfel organizată, 
a spus președintele chilian, în- 
cît, în cele din urmă, șomajul 
să dispară.

Referindu-se la problema a- 
grară, președintele Allende a 
arătat că, în acest an, în Chile 
vor fi expropriate în continuare 
alte circa 1 000 de latifundii.

va 
completă 
existente 

iunie 
a refuzat

Pentru un timp foarte 
scurt a fost pus în func
țiune la Salzgitter (R. F. 
a Germaniei), un „tren 
fantomă" cu 12 vagoane 
teleghidat, printr-un a- 
parat cu unde radio. A- 
cest tren va aproviziona 
cu minereu furnalele o- 
țelăriei.

In foto : Trenul în 
funcțiune.

Manifestații 
antifasciste

în Italia

Condiția normalizării relațiilor 
dintre Japonia și R. P. Chineză

TOKIO 8 (Agerpres). — 
„Singura cale de normalizare 
a relațiilor dintre Japonia și 
R. P. Chineză este ca Japonia 
să recunoască guvernul de la 
Pekin drept unicul guvern le
gitim al Chinei", a declarat 
președintele Ligii deputaților 
niponi pentru normalizarea re
lațiilor japono-chineze, Aiichi- 
ro Fujiyama, la sosirea sa la

Tokio, în urma vizitei făcute 
la Pekin, unde a semnat reîn
noirea acordului comercial ne
guvernamental japono-chinez. 
„Prima condiție impusă de ar 
ceastă normalizare este ca Ja
ponia să admită că Taiwanul 
este teritoriu chinez și că R.P. 
Chineză reprezintă o entitate 
indivizibilă", a adăugat Fuji
yama.

ROMA 8 (Agerpres). — In 
Italia au continuat duminică 
manifestațiile antifasciste. La 
Veneția, sute de persoane au 
protestat împotriva inaugură
rii unui sediu permanent al 
mișcării sociale italiene, par
tid de orientare neofascistă. 
Primarul orașului Veneția a 
declarat că, în orașul pe care-1 
conduce, nu vor fi tolerate pro
vocările fasciste.

De asemenea, 
sute de persoane, 
apelului Partidului 
au protestat împotriva recente
lor tulburări ce au fost provo
cate aici de elementele neofas
ciste.

—♦

la Aquila, 
răspunzînd 

comunist,

Campanie de „nesupunere civilă" 
in Pakistanul de

Demisia 
ministrului 
australian 
al apârârii

est

Apeluri 
către

răpitori 
la Ankara

DACCA 8 (Agerpres). 
Vorbind la o întrunire popu
lară în capitala Pakistanului 
de, est, Mujibur Rahman, lide
rul „Ligii Awami", care de
ține majoritatea în această 
provincie a țării, a lansat du
minică o campanie neviolentă 
de „nesupunere civilă", pentru 
obținerea „revocării imediate 
a legii marțiale 
și a transferului 
tre reprezentanții

în Pakistan 
puterii că- 

aleși ai po-

porului". El a formulat, toto
dată, patru condiții de reali
zarea cărora leagă participa
rea reprezentanților „Ligii 
Awami" la lucrările sesiunii 
inaugurale a Adunării Națio
nale, convocată de președinte
le Yahya Khan pentru 25 mar
tie. Aceste condiții sînt: înce
tarea legii marțiale; retrage
rea trupelor guvernamentale 
din Pakistanul de est; efectu-

area de cercetări în cazurile 
persoanelor ucise implicînd ar
mata și transferul puterii că
tre reprezentanții civili aleși. 
Mujibur Rahman a avertizat 
că. dacă aceste cereri nu vor 
fi satisfăcute, toate birourile 
guvernamentale, școlile și co
legiile vor fi închise, pe clă
diri vor fi arborate drapele 
negre și se va înceta plata 
oricăror impozite și taxe.

CANBERRA 8 (Agerpres). 
— Ministrul australian al a- 
părării, Malcom Fraser, și-a 
prezentat demisia — a anunțat 
un purtător de cuvînt al guver
nului de la Canberra. Au fost 
astfel confirmate știrile privind 
existența unei crize latente în 
sînul cabinetului
Frasei' a constituit în ultima 
vreme obiectul unor declarații 
care îi puneau la îndoială 
„credibilitatea" și îl acuzau că 
ar fi sursa criticilor la adre
sa guvernului privind compor
tarea militarilor australieni în 
Vietnamul de sud.

australian.

i • • i»
Evolufia luptelor din Indochina
LAOS

XIENG QUANG 8 (Ager- 
pr<_.., — Comandamentul mili
tar american de la Saigon a 
anunțat că, în cursul zilelor de 
sîmbată și duminică, aviația 
S.U.A. a efectuat masive rai
duri de bombardament, utili- 
zînd tot potențialul disponibil 
— peste 1 000 de aparate — 
de bombardiere de tipul „F-4 
Phantom", pînă la fortărețele 
zburătoare „B-52". Lupte ex
trem de îndîrjite se semnalea
ză în jurul localității Tche- 
pone.

aer-sol și a mitraliat poziția 
„Lolo" din aceeași zonă, omo- 
rînd și rănind numeroși „ali- 
ați" saigonezi.

CAMBODGIA

★
8 (Agerpres). — 

aviației americane
la 5 și 6 martie

SAIGON
Raidurile 
întreprinse 
în regiunea localității Tchepo- 
ne din sudul Laosului s-au 
soldat cu uciderea și rănirea 
„d.u greșeală" a zeci de mili
tari saigonezi. Potrivit unor 
surse americane din Saigon, 
citate de agenția A.P., un bom
bardier ă lansat la 5 martie 
„în mod accidental" bombe cu 
napalm asupra poziției saigo
neze „Sophia 2", omorînd cel 
puțin 30 de sud-vietnamezi și 
rănind alți 48. Ziua următoa
re. un avion de asalt de tipul 
„Cobra" a lansat rachete

PNOM PENH 8 (Agerpres). 
— Forțele populare de rezis
tență cambodgiene au angajat 
în ultimele 48 de ore, puternice 
acțiuni împotriva unităților 
saigoneze și ale regimului de 
la Pnom Penh în zona șoselei 
nr. 4, care face legătura între 
capitala Cambodgiei și impor
tantul punct strategic Kom
pong Som. Potrivit unui purtă
tor de cuvînt militar de la 
Pnom Penh, unitățile patrio
tice khmere au întreprins, de 
asemenea, un puternic atac în 
apropiere de stația de cale 
ferată din Totung Thngai, la 
aproximativ 150 km nord de 
capitală. Luptele s-au desfășu
rat cu înverșunare în tot cursul 
zilei de duminică. Agențiile de 
presă menționează, totodată, că 
o activitate militară intensă a 
forțelor patriotice se semna
lează și în provincia Pursat.

Știrile parvenite din Pnom 
Penh relatează că, în urma 
bombardamentelor efectuate 
zilele trecute de -forțele popu-

lare de rezistență asupra ra
finăriei din apropierea orașu
lui Kompong Som, 75 la sută 
din instalațiile acesteia au fost 
scoase din funcțiune. Se apre
ciază că rafinăria, singura 
din Cambodgia, nu va mai pu
tea fi pusă în funcțiune anul 
acesta.

VIETNAMUL 
DE SUD

SAIGON 8 (Agerpres). — 
Unități ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud au ata
cat în cursul zilei de duminică, 
a doua zi consecutiv, cea mai 
importantă bază americană 
amplasată la Quang Tri, în 
sectorul Khe Sanh, care spri
jină operațiunile agresive lan
sate de trupele saigoneze. pe 
teritoriul Laosului. Tirul uni
tăților patriotice a lovit, toto
dată, majoritatea bazelor ame
ricane din complexul Quang 
Tri — Khe Sanh, iar un con
voi de autocamioane ameri
cane a căzut într-o ambuscadă 
organizată de forțele patrio
tice sud-vietnameze la numai 
5 kilometri distanță de baza 
de la Khe Sanh. Un purtător 
de cuvînt al corpului expedi-

Vietna- 
de ase- 
diviziei

ționar american din 
mul de sud a relevat, 
menea, că unități ale 
173-a aeropurtate au fost ata
cate de formațiuni patriotice 
în provincia Binh Dinb. O altă 
acțiune importantă a avut loc 
în provincia Chau Doc, la circa 
170 km sud-est de Saigon, un
de forțele patriotice au anga
jat lupte puternice cu unități 
saigoneze și americane.

PHENIAN 8 (Agerpres). — 
La Phenian au avut loc con
vorbiri între Hă Dam. minis
trul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, și Sarin 
Chhak, ministrul afacerilor 
externe al Guvernului regal 
de uniune națională al Cam- 
bodgiei, aflat în fruntea u- 
nei delegații în capitala R.P.D. 
Coreene. In cadrul convorbi
rilor, informează Agenția 
Centrală Telegrafică Coreea
nă, s-a procedat la un schimb 
de păreri privind evoluția re
lațiilor dintre cele două țări 
și o serie de probleme inter
naționale de interes comun. 
Părțile, menționează agenția, 
au ajuns la un acord deplin 
în toate problemele discutate.

DANEMARCA : Bătrî- 
nul fermier Hans Han
sen, care a împlinit de 
curînd vîrsta de 80 de 
ani a învățat să meargă 
pe catalige, din copilă
rie. Același mijloc de lo
comoție l-a ales și Ia 
această vîrstă, pentru 
a-și vizita vecinii.

In foto : Bătrinul fer
mier felicitat de nepoata 
sa, cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 80 de ani.

NOI INCIDENTE 
LA BELFAST

BELFAST 8 (Agerpres). — 
Noi incidente s-au produs du
minică la Belfast între grupuri 
de tineri catolici și unități mi
litare britanice. După cum in
formează agenția France Pres- 
se, manifestanții au atacat cu 
sticle incendiare și pietre pos
tul de comandă al un”i regi
ment de parașutiști englezi dis
locat în Ulster. In tot cursul 
zilei, s-au auzit explozii în di
ferite puncte ale orașului. Sea
ra, în capitala nord-irlandeză 
a fost restabilit calmul.

ANKARA 8 (Agerpres). — 
Duminică au continuat cer
cetările autorităților turcești 
pentru depistarea locului 
care se presupune că sînt 
ținuți cei patru militari 
mericani răpiți în urmă 
patru zile. Au fost supuse u- 
nor cercetări minuțioase in
cinta și subsolul Universității 
tehnice din Ankara, unde 39 
de studenți au fost reținuți 
pentru anchetare.

Un purtător de cuvînt al 
Ambasadei americane la An
kara a dezmințit duminică 
știrile potrivit cărora mem
bri ai ambasadei ar fi luat 
legătura cu răpitorii. Nume
roase personalități turce, prin
tre care Ismet Inonu, preșe
dintele Partidului Republican 
al Poporului, și Muammer 
Aksoy, președintele Societății 
juridice turce, au lansat ape
luri către răpitori pentru a 
reveni asupra hotărîrii lor de 
a ucide pe cei patru militari 
dacă nu vor fi răscumpărați. 
După cum s-a mai anunțat, 
răpitorii au cerut în schim
bul eliberării militarilor ame
ricani suma de 400 000 dolari.
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CONVORBIRI PRIVIND
DREPTUL ASUPRA
UNEI EPAVE

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Guvernele Marii Britanii și 
Spaniei au început convorbiri 
in problema obținerii de că
tre Anglia a dreptului de pro
prietate asupra unei nave ca
re a zăcut în apele Golfului 
Londonderry (Irlanda de 
Nord), timp de aproape patru 
secole. Este vorba de epava 
vasului militar spaniol „La 
Trinidad Valencera", găsită 
recent la 25 de mile de țărm 
de membrii clubului speciali
zat în expediții subacvatice 
din Londonderry. Nava, cu 
un deplasament de 1100 tone, 
era una dintre cele mai mari 
printre vasele celebrei „Invin
cibila Armada". Ea a fost de
cimată de furtuni și de ata
curile vaselor de război en
gleze în anul 1588. Epava na
vei continuă și azi să fie pro
prietate spaniolă, astfel, incit 
guvernul britanic are nevoie 
de consimțământul oficial al 
Madridului pentru scoaterea 
ei la suprafață.

ACCIDENTELE DE 
CIRCULAȚIE IN 
R. F. A GERMANIEI

BONN 8 (Agefpres). — Pe 
șoselele R. F. a Germaniei 
au fost înregistrate anul tre
cut 376 520 de accidente de 
circulație, în care și-au pier
dut viața 19 123 de persoane, 
iar alte 530 231 au fost ră
nite. Potrivit datelor publica
te de Oficiul federal de sta
tistică, numărul morților și 
răniților “in urma accidente
lor de circulație a crescut cu 
15 la sută, față de anul pre
cedent.

GREFA DE BRAȚ
L1EGE 8 (Agerpres). Chi

rurgii spitalului universitar 
din Liege au reușit să gre
feze brațul unui tînăr de ' 23 
de ani, care a fost complet 
secționat de un ferăstrău e- 
lectric. Operația de grefare, 
unică în Belgia, a durat 6 
ore. Starea sănătății bolna
vului este satisfăcătoare.

„STARFIGHTER" 
CONTINUA SA SE... 
PRĂBUȘEASCĂ

BONN 8 (Agerpres). — La 
șirul accidentelor avioanelor 
de tip „Starfighter" s-au mai 
adăugat încă două. In apro
piere de Memmingen, în Ba
varia, s-a prăbușit un avion 
de recunoaștere de acest tip 
aparținînd forțelor aeriene ale 
R.F.G. Dacă în cazul acesta, 
pilotul a reușit să se salveze 
prin declanșarea mecanismu
lui de ejectare a scaunului, 
în accidentul petrecut lingă 
Bremen, atît pilotul, cit și 
copilotul, și-au pierdut via
ța. După cum anunță Minis
terul Apărării al R. F. a Ger
maniei, aceste ultime acciden
te ridică cifra pierderilor de 
avioane de tip „Starfighter", 
aparținînd Bunde swehrului, la 
130.

GĂRI A ESTE A 
ISLANDEZILOR !

REYKJAVIK 8 (Agerpres). 
— O licitație cu totul neobiș
nuită, datorită obiectului ex
pus spre vînzare, ca și pre
țului de achiziționare, a fost 
organizată la Londra. Pentru 
9 000 de lire sterline, cea mai 
mare sumă plătită vreodată 
pentru o pasăre împăiată, 
guvernul islandez a cumpă
rat o... garia (o pasăre palmi- 
pedă, asemănătoare cu pin
guinul, astăzi aproape dispă
rută) capturată în Islanda în 
urmă cu 150 de ani. O atît de 
mare importanță s-a acordat 
în Islanda acestei inițiative 
de refacere a patrimoniului 
național, incit imediat ce di
rectorul Muzeului de istorie 
națională a achitat suma, a- 
chiziționînd rarul trofeu cine
getic, Radio-Reykjavik și-a 
întrerupt emisiunea, anunțând 
cu euforie: „Garia este a 
noastră" (!)

IARNĂ ÎN VESTUL EUROPEI
i In cursul zilei de duminică, 
i zăpada și gerul și-au impus
1 în continuare rigorile în acest
• sfîrșit de iarnă, care a cu-
• prins vaste regiuni din Eu-
• ropa.
> In Italia, luna martie s-a
• aiătat neobișnuit de severă.
> Numeroase orașe din centrul
> peninsulei sînt blocate de ză-
• padă, echipe de carabinieri 
' fiind mobilizate pentru dega-
. jarea șoselelor. In zonele 
) rurale ale țării, mii de bo-
> vine și de oi sînt în pritnej-

dia de 
de sete 
lității de a li se asigura hra
na în condițiile în care, pe 
alocuri, înălțimea troienelor 
atinge șase metri. Chiar în 
zonele sudice, în apropiere de 
Neapole, grosimea stratului 
de zăpadă atinge, în unele 
puncte, doi metri. Intr-o 
situație critică se află, de a- 
semenea, și turmele din Sar
dinia. Cetatea eternă a cu
noscut și ea ninsori pe care 
și. cei mai bătrîni locuitori ie

a muri de foame și 
din cauza imposibi-

consideră fără precedent în 
această perioadă a anului. Un 
strat gros de zăpadă îmbracă 
vestitele coline din jurul 
Romei, în timp ce în oraș 
circulația a fost pe jumătate 
paralizată. Trenurile ce de
servesc capitala circulă cu 
mari abateri de la orar. Deo
sebit de grea în aceste zile 
este situația celor aproximativ 
60 000 de locuitori ai capi
talei italiene, care trăiesc în 
barăci.

Temperaturi foarte scăzute 
au fost înregistrate și în u-

nele regiuni ale Franței. Ast
fel, în zona munților Jura 
mercurul termometrelor a 
coborît la minus 34 de gra
de Celsius — cea mai joasă 
temperatură înregistrată 
în luna martie, de peste 
secol.

Nici Spania n-a fost 
lită de asprimea vremii. 
Madrid a nins pentru prima 
dată în ultimele două luni, 
fără a fi însă înregistrate 
temperaturi prea scăzute.

aici, 
un

oco-
La

(Agerpres)
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