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In fafa organizațiilor de partid, a comuniștilor

dm Vaiea Jiului, o datorie de onoare:
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XXV-a

a Republicii

Dâryire în munca, 
stâruințâ în îndeplinirea 

datarieî

Dragi tovarăși,

Primind cu multă plăcere 
telegrama prin care anunțați 
furnizarea în sistemul ener
getic national al celui de-aî 
cincilea miliard kWh de ener
gie electrică și realizarea cu 
un an mai devreme a pa
rametrilor proiectați, doresc 
să vă felicit în modul cel 
mai călduros pentru acest 
important succes.

Această însemnată realiza
re — care se alătură minu
natelor victorii în muncă cu 
care poporul nostru întîmpi- 
nă cea de-a 25-a aniversare 
a proclamării Republicii — 
constituie o grăitoare expre
sie a hotărîrii colectivului 
dumneavoastră de a da via
tă prevederilor planului cinci
nal a devotamentului și ab
negației cu care înfăptuiți po
litica partidului de dezvolta

re economico-socială a tării 
și ridicare a nivelului de 
viată al celor ce muncesc.

Cu convingerea că acest 
succes va constitui un pu
ternic imbold în munca 
dumneavoastră, vă urez, dragi 
tovarăși, noi și cît mai mari 
realizări în activitatea voas
tră viitoare, multă sănătate 
și fericire.

NICOLAE CEAWE'’CW

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Mișcării Populare 

a Revoluției din Republica Zair

In numărul de ieri al ziarului „Steagul ro
șu", au fost redate pe larg lucrările Confe
rinței municipale de partid. Eveniment de în
semnătate deosebită în viața municipiului, 
Conferința comuniștilor din Valea Jiului a 
analizat multilateral, intr-un spirit de exi
gență și înaltă responsabilitate, — în lu
mina documentelor Congresului al X-Iea și 
Conferinței Naționale a partidului, a indica
țiilor prețioase și orientărilor date de ulti
ma plenară a Comitetului Central, a sarcini
lor concrete reieșite din cuvintarea rostită 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la a- 
dunarea activului de partid din Valea Jiului 
— întreaga activitate economică, socială, cul
turală și politică din bazinul nostru carboni
fer, stabilind sarcini corespunzătoare in toa
te domeniile.

Conferința municipală de partid, care în
cununează adunările generale și conferințele 
organizațiilor de partid pentru dări de sea
mă și alegeri, adunări ce s-au încheiat re
cent, a dat organelor și organizațiilor de 
partid o imagine clară. în lumina realităților 
din municipiu, sintetizînd rezultatele bune și 
experiența pozitivă obținute într-o seamă de 
sectoare, deficiențele și neajunsurile care 
mai există precum și sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor de partid, conduce
rilor organizațiilor de masă și obștești, în
treprinderilor și instituțiilor, tuturor oameni- 
Icg muncii.

In esență lucrările Conierinței municipale 
de partid au demonstrat in modul cel mai 
convingător că aici, in Valea Jiului, avem o 
organizație de partid PUTERNICĂ — mai pu
ternică decit oricind,. din rîndurile căreia fac 
parte peste 18 000 de comuniști, reprezentînd 
lot ce au mai înaintat, mai bun și mai cinstit 
colectivele de muncă din Valea Jiului — o 
organizație de partid STRÎNS UNITĂ, FERMĂ, 
COMBATIVĂ, DEVOTATĂ ideilor comunis
te, politicii partidului, poporului ; o organiza
ție de partid legată strins prin mii și mii de 
fire de masa largă a minerilor, energeticieni- 
lor, constructorilor, de toți muncitorii și inte
lectualii, care o urmează cu încredere și ho- 
tărire, o organizație de partid EXPERIMEN
TATĂ care constituie un sprijin de nădejde 
a] partidului.

Hotărîrea adoptată de Coiiîerința municipa
lă de partid, ca o finalizare a întregii sale 
desfășurări, se înfățișează ca un program clar 
și concret, cuprinzind obiective și sarcini 
mobilizatoare pentru organele și organizații
le de partid, pentru colectivele tuturor între
prinderilor și instituțiilor, ca un cuprinzător 
plan de acțiune menit să antreneze comuniștii, 
toate forțele active la ridicarea în continuare 
a Văii Jiului pe noi treple ale dezvoltării e- 
conomice și social-culturale, pe fondul dez
voltării armonioase și accelerate a întregii 
țări. Concepută pe baza sarcinilor izvorîte din 
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Pentru colectivul de muncă al sectorului IV de la E.M. 
Petrila, bilanțul de încheiere a primei decade din luna de
cembrie indică un spor substantial la volumul producției de 
cărbune extras: 680 tone! „Sevele" care au făcut ca rodul 
să fie atit de bogat se știu : dăruirea in muncă, tenacitatea 
in confruntarea zilnică cu dificultățile subteranului, conștiin
ciozitatea în îndeplinirea datoriei. Sint atribute meritate cu 
prisosința de ortacii lui Constantin Alexe, de la abatajul ca
meră 18 vest, care dețin un plus de cărbune de la începutul 
lunii curente de 320 tone, de frontaliștii de la 18-19 vest și 
17-18 vest, conduși de Eugen Voicu, respectiv Gheorghe 
Toma, de unde s-au raportat importante depășiri ale sarcini-, 
lor de plan : aproape 300 tone,, respectiv, 150 tone, obținute 
în baza unor randamente superioare celor planificate cu cca. 
1 tonă pe fiecare post realizat. ..Dorim ca in aceste zile sec
torul nostru să-și onoreze planul anual. Este obiectivul nu
mărul unu către care năzuim. In cinstea zilei Republicii, bri
găzile noastre vor da începînd de azi încă 150 tone în plus, 
fiecare !“. Sinteza hotărîrii nestrămutate a șefilor de brigadă 
Constantin Alexe și Gheorghe Toma.

Aflat.ăț in- prezent în ulti- 
jtfele; faze de. montaj general 
$i probe, o nouă instalație 
minieră va fi livrată in 'zilele* 
următoare de către colectivul 
Uzinei de utilaj minier Petro
șani minei Dilja. Este , vorba 
de o instalație complexă de

o
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
marți, 12 decembrie, delegația 
Mișcării Populare a Revoluți
ei din Republica Zair, condusă 
de Madrandele Tanzi,- director 
al Biroului Politic al M.P.R. 
care se află în tara noastră la 
invitația Academiei ..Ștefan 
Gheorghiu". Din delegație fac 
parte Mpinga Kasenda, comi
sar politic, membru al Birou
lui Politic al M.P.R., și Tek- 
waulu Batale Sekelame, consi
lier principal la Direcția Birou
lui Politic al M.P.R.

La întrevedere au participat 
tovarășii Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv ăl 
C'.C. al P.C.R., rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., con
silier al președintelui Consi
liului de Stat, Constantin Va- 
siliu, adjunct de-șef de secție 
Ia C.C. al P.C.R.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Bekingi Embeyele, ambasado
rul Republicii Zair la Bucu
rești.

Cu acest prilej, conducăto
rul delegației zaireze a pre
zentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele de 
sinceră prietenie ale președin
telui Republicii Zair și preșe
dinte al Mișcării Populare a 
Revoluției, generalul de corp 
de armată Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga, 
salutul călduros al poporului 
zairez. Oaspetele a relevat eă 
vizita în România a delegați
ei zaireze constituie o contri
buție la. strîngerea legăturilor 
de solidaritate care unesc po
poarele român și zairez, Parti
dul Comunist Român și Mișca
rea Populară a Revoluției, și 
a oferit prilejul unui fructuos 
schimb de experiență.

Mulțumind pentru salutul a- 
dresat. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a.rugat pe conducă
torul delegației ca la înapoie
rea în tară. să transmită din 
partea sa președintelui Mobutu

Șese Seko Kuku Ngbendm Wa 
Za Banga cele mai bune urări. 
Amintindu-și cu plăcere de vi
zita efectuată în Repu lica 
Zair, de primirea călduroasă 
făcută de populație Zairului, 
de convorbirile avute cu 011- 
ducătoru-1 statului zairez, tova
rășul Nicolae Ceaușescu <- re
levat cu satisfacție cola-r na
rea . rodnică dintre cele > ouă 
state, partide și popoare în 
toate domeniile și a exprimat 
dorinfa ca aceste rapo turi 
prietenești să. cunoască pe 
mai departe o dezvoltare mul
tilaterală.

In acest context a fost subli
niată însemnătatea vizitelor 
reciproce ale condu căței lor 
de partid și de stat din .ele 
două țări exprimîndu-se mul
țumirea pentru faptul că ințe- 
legerile convenite cu aceste 
prilejuri sint înfăptuite cu uc- 
ces pe multiple planuri, că în
tre Partidul Comunist Român 
și Mișcarea Populară a [Revo
luției se extind continuu rela
țiile de colaborare.

întrevederea s-a. desfășurat 
într-o atmosferă prietenea că.

împins - vagonete •_ destijMțăt de--- 
.tării unuia din puțurile oar
be ale minei.

O altă instalație de ■. același-, 
tip va fi terminată în cursul 
lunii acesteia și expediată 
minei. Vulcan. Noile instalații 
se înscriu în contextul preo
cupărilor colectivului uzinei 
pentru intensificarea produc
ției de utilaje destinate lăr? 
girii capacităților de extrac
ție ale minelor din Valea Jiu
lui.

aî XX-lea al P. C. Francez

Mecanizarea

Inițiative Român, care

noi Congres al

la inăl-

prevăzut pentru 
cadrul tuturor or- 
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valoare de 23 000

u valoroasă acțiune

româno-iugoslave

cultural- 
editia 1972.

diferite locuri de 
critică lipsurile ca- 
ivesc. In duminica 
acest micro-festival

depus timp de 
zile pentru reali-

cultural artistică

Conferința Națională a partidului, din 
ta plenară a Comitetului Central, ca 
prețioasele Indicații date cu prilejui 
de lucru făcută in toamna acestui an 
varășul Nicolae Ceaușescu în Valea 
hotărîrea Conferinței municipale de 
stabilește — în lumina analizei profunde, știin
țifice a realităților existente in prezent în 
Valea Jiului — obiective și sarcini concrete 
in fiecare domeniu de activitate, pentru fie-

care organizație de partid, pentru fiecare co
lectiv de muncă.

Nu încercăm enumerarea acestor obiective 
și sarcini deoarece nu ar fi cu putință de re
zolvat intr-un articol de ziar. Ceea ce este 
insă important și necesar de subliniat constă 
în faptul că actuala Conferință municipală de 
partid, desfășurîndu-șl lucrările intr-un mo
ment cu totul deosebit, cînd întregul popor 
se pregătește să încheie cu succes planul a- 
nual și să treacă la înfăptuirea celui de-al 
treilea an al planului cincinal, hotărîtor pen
tru îndeplinirea Înainte de termen a întregu
lui cincinal, a stabilit un întreg ansamblu 
de măsuri politice șl organizatorice care, în 
final, au menirea de a asigura îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor și a obiectivelor planului 
de stat pe anul 1973, realizarea indicatorilor 
de plan cu cel puțin 15 zile înainte de finele 
anului, precum și a angajamentelor, care pi- 
nă la data conferinței, s-au conturat pe an
samblul municipiului Ia următoarele nivele :

— producția globală industrială să fie de
pășită Cu 8,25 milioane lei, să se obțină pro
duse peste plan în valoare de 7,25 milioane 
lei ;

— productivitatea muncii valorice să 
rească cu 400 Iei pe salariat și an i

— să se extragă pește plan 10 000 
cărbune brut, să se producă 25 tone fire 
tase artificială. 700 mc masă lemnoasă și 
produse ;

— prin reducerea consumurilor specifice 
de 'materii și materiale să se obțină 4,08 mi
lioane lei economii la prețul de cost ;

— să se realizeze 3,27 milioane lei bene
ficii peste plan ;

— planul la export să fie integral îndepli
nit la data de ț decembrie 1973, livrîndu-se 
produse peste prevederi in 
lei valută ;

— volumul de investiții 
anul 1973 se va realiza in
ganizațiilor de construcții. cu cel puțin 
zile înainte de finele anului, iar pentru 
biectivele ce privesc construcțiile social-cul- 
turale se prevede reducerea termenelor de 
dare în folosință cu 50 de zile la 5 blocuri 
de locuințe, precum și devansarea termene
lor de punere în funcțiune cu trei luni a 
unor polate șl șase tunele pe defileul Jiului.

In cadrul acestor obiective de ansamblu, 
fiecare colectiv știe ce sarcini ii stau In fa
ță, ce are de făcut. Esențial este acum ca 
organele și organizațiile de partid să trea
că fără întîrziere la acțiune, să antreneze 
consiliile și comitetele oamenilor muncii, or
ganizațiile de sindicat și U.T.C. la o activi
tate din ce în ce mai fertilă, să mobilizeze 
întreaga masă de oameni ai muncii la trans
punerea in viață a măsurilor stabilite.

Organele și organizațiile de partid au da
toria să-și îmbunătățească și perfecționeze 
neîncetat activitatea, de a desfășura o mun
că politică și organizatorică susținută, efici
entă în vederea mobilizării comuniștilor, a 
tuturor celor ce muncesc din Valea Jiului 
pentru realizarea înainte de termen a sar
cinilor și angajamentelor pe anul 1973, pe 
Întregul cincinal.

Există toată convingerea că, prin activi
tatea de fiecare zi pentru materializarea sar
cinilor cuprinse în hotărîrea Conierinței mu
nicipale de partid, ele se vor ridica 
țimea acestor datorii de onoare.

cîștigă 
fronturi

Marti dimineața a plecat la 
Parts delegația' Partidului ■ Co
munist Român, condusă de to
varășul Virgil Trofin,. mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist
va participa la lucrările celui 
de-al XX-lea

Partiduluî Comunist Francez. 
Din delegație fac parte tova
rășii Ghizela .Vass, membru 
al. C.C. al P.C.R., șef de sec
ție. la C.C. al P.C.R. și 
Ioachim Moga, membru al G.C. 
al P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
international Otopeni, delega-

tia a fost salutată! de tovară
șii Gheorghe PanS-, membru al 
Comitetului Exerativ, al Pre
zidiului
C.C. al
Teodor
C.G. al
la G.G.
de partid.

Permanent, secrets r ăl 
P.C.R., Ion Cîrce șî 
Marinescu, membri ai ' 
P.G.R., șefi de secție 
al P.C.R., de activiști

(Agerpr s)

De ieri, brigada condusă 
de Vasile Mereută, de la 
E.M. Aninoasa, taie mecani
zat cărbunele la frontalul din 
stratul 15, capacitate cu o 
pondere însemnată în volu
mul extracției pe care îl asi
gură sectorul III. Harnicii 
frontaliști care au strins, de
ja, de la începutul celui de-al 
doilea an al cincinalului- o- 
,.zestre" de peste 
trimise la „ziuă" 
sarcinilor normale 
care le-au revenit 
da respectivă, sint 
ca în baza unui j 
mai mare de 8 tone pe posi 
scontat prin mecanizare — 
să mai dea încă un spor de 
500 tone pînă la data de 30 
decembrie, ziua aniversării 
proclamării Republicii.

9 009 tone 
în afara 
de plan 
în perioa- 

t hotărîti 
randament

O valoroasă inițiati
vă minerească a prins 
viață recent la E.M. 
Paroșeni. Brigada lui 
Nicolae Brutu, de la 
sectorul II. a hotărît 
ca in colectivul lor, 
prin sprijinul fiecăruia, 
să se califice la lo
cul de muncă numeroși 
muncitori.

Inițiativa a fost pre
luată de toate brigăzile 
sectorului II. care a 
lansat o chemare celor
lalte sectoare :

„Fiecare brigadă să 
califice în decurs de 
un an, prin instruire la 
locul de muncă și prin 
frecventarea cursurilor 
de calificare, un număr 
de muncitori echivalent 
cu efectivul unui 
schimb"...

Astfel se va asigura 
numărul necesar de 
muncitori calificați, va 
crește nivelul mediu de 
calificare al salariaților 
minei.

Participare masivă la 
faza județeană

Intre 23—24 decembrie, la 
Deva are loc faza județeană 
a concursului cultural- artis
tic al pionierilor și școlarilor. 
Din’ municipiul nostru vor 

; participa peste 300 de elevi 
in. cadrul a 17 genuri artis
tice, . între 
cor, ansamblu 
suri populare, 
tistică, soliști

care amintim : 
folcloric, dan- 
gimnastică ar- 

___ vocali și ins
trumentali etc. In aceste zile 
elevii, participant . la aceas
tă amplă manifestare artis
tică dedicată zilei. Republicii 
repetă de zor sub atenta su
praveghere a profesorilor lor.

„Copiii cîntă patria și 
partidul"

O*

zece coruri școlare jumătate 
aparținind elevilor de la cla
sele I-IV iar cealaltă jumă
tate elevilor de la. clasele 
V-VIII. Celor, mai bune for
mații și celor mai înzestrați 
soliști li Se vor acorda premii 
în discuri, cărți și diplome.

Cupa „30 Decembrie"

al cărui text este semn.it de 
C. Marcău — va fi un io un 
literar-muzical realizat cu 
concursul grupului ocaL 
tarafului, recitatoriLo.r, s liști- 
lor vocali și instrumentali, 
dansatorilor, brigăzii artistice 
de 
ca 
Pe 
de

agitație. Se preconizează 
spectacolul să fie prez 
scenă începînd din

20 decembrie.

?ntat 
data

la șah
In ziua de 24 decembrie, la 

Casa pionierilor c’in Petroșani 
se va disputa „Cupa 30 De- 
cembrie“ la șah. La concurs 
participă cei mai buni șahiști 
(cite un băiat și o fată) din 
fiecare școală a municipiului. 
Cîștigătorilor li se vor acorda 
premii.

Spectacole 
comemorative

pre- 
zilei

Muncind umăr lingă umăr, zi 
de zi, oamenii se cunosc mai 
bine, iși scot la iveală, prin 
forța stimulatoare a colectivu
lui, energii și aptitudini neva
lorificate, efectuează im act 
creator in ordinea 
materiale. Dar, 
sura, ei sini și 
climat spiritual 
j’ne 
a c S i v i t a t i i productivi;, 
rerentă confirmare a 
adevăruri se află și in iniția
tiva care s-a plămădit la Uzi
na de utilai minier clin Petro
șani — „Olimpiada 
sportivă uzinală" 
care se află in plină desfășu
rare.

— Ne-am gîndit, atunci cînd 
am conceput-o — ne mărturi
sea tovarășul Aurel Slăbii, 
președintele comitetului' sindi
catului din uzină — că prin 
această acțiune vom aduce noi 
contribuții la educarea politi- 
co-ideologică a salariaților 
noștri, la sporirea atașamentu
lui lor fată de uzină. Astfel, 
din inițiativa comitetului sindi
catului, în colaborare eu co
mitetul U.T.C. și sub îndru-

efectuează im
bunurilor 

in egală mă- 
creatorii unui 
care să spri- 

și să dea impulsuri noi 
Cea mai 

acestor

marea organelor de partid, ac
tivitatea cultural-educativă și 
sportivă din uzină a căpătat 
in ultimul trimestru un as
pect mai antrenant, competi
tiv. Sub denumirea „Olimpia
da < ultural-sportivă", ce o vom 
reedita in fiecare an de a- 
cum, am atras aproape 600 
de oameni care sint cuprinși 
acum in formații diverse, cu o 
contribuție apreciabilă in or
ganizarea timpului liber.

Intr-o sală cu posibilități 
modeste, în zilele de dumini
că se desfășoară întreceri cul
turale. Recitatori, soliști de 
muzică ușoară, dansatori și 
alti artiști amatori, în brigăzi 
de agitație și montaje literare, 
iși exteriorizează talentul, 
popularizează rezultatele pozi, 
tive de la 
muncă ori 
re se mai 
trecută, la
cultural uzinal au fost apre- 
ciati Gabriela Scurtu, Ion Ro
taru, Ion Blaga (recitatori), 
Mircea Nicula, Lucia Porum-

Duminică, 17 decembrie, 
■ începînd de la ora 9, sala 

de spectacole a Casei de cul
tură din Petroșani găzduiește 
faza municipală a concursului 
ceral „Copiii ciută patria și 
partidul *. Pentru această ma
nifestare au fost selecționate

„Cîntă-ți patria 
înfloritoare"...

La clubul sindicatelor din 
Vulcan se fac pregătiri inten
se pentru finisarea spectaco
lului artistic intitulat „Cîn- 
tă-ți patria înfloritoare, brav 
popor român". Spectacolul —

In această perioadă, 
mergătoare sărbătoririi 
Republicii, Comitetul pentru 
cultură și educație soc ’.listă 
împreună cu Consiliul i îuni- 
cipal al sindicatelor o: zani- 
zează la nivelul orașele - și 
al municipiului spectaco a co
memorative, precum și tre
ceri in revistă ale form țiilor 
artistice. La a-ceste spec acole 
iși aduc contribuția forn ațiile 
de dansuri, muzicale, d bri
gadă artistică de agitat de 
recitatori etc., aparținîn clu
burilor sindicatelor, 
lor culturale 
toate gradele

ce nine- 
și școlilor de 
din munic ipiu.

T. SPĂTARU

(Continuare la pag. a 3-a)

E.M. Aninoasa. 
nicia completată cu 
rizează din plin.

Iată-1 surprins 
întrerupător K.V.S.I.

Electricianul Nicolae Triia, pe care hăr- 
o bună cunoaștere a meseriei îl caracte-

în clișeul nostru „Iuînd în primire" un 
pentru combină, în vederea reparației.

De la trimișii spe
ciali Agerpres, Gh. 
Brâtescu și M. Coandă :

Luni seara, 
le centralei de 
tile de Fier au 
cel de-al 5-lea 
kilowat/oră de 
electrică proc’us 
la începutul 
Cifra consemnează în
făptuirea actului final 
al construcției sistemu
lui hidroenergetic și de 
navigație de pe Dunăre, 
important obiectiv pre
văzut în planul de dez
voltare a energeticii 
românești. Ea concre
tizează atingerea de 
către centrala hidro
electrică a indicatoru
lui producției anuale de 
energie proiectată. Pre
cedat de darea în func
țiune a tuturor hidro
generatoarelor, de ri
dicarea potențialului 
instalat. Ia nivelul pre
văzut în proiectele eo-

contoare- 
la Por- 
marcat 
miliard 
energie 
aici de 
anului.

mune
și la cel indicat în nor
mele tehnice ale insta
lațiilor, succesul încu
nunează eforturile care 
s-au
2 800

săi de bază. „Este — 
după cum preciza ingi
nerul Arcadie Vreme, 
director tehnic al sis
temului
tic, cel mai 
succes după

hidroenerge- 
im portant 

finalizarea

c’roepergetic, precizează 
această cifră : ea este 
de 2,3 ori mai mare 
decît întreaga producție 
de energie a României 
în 1950, constituind in 
prezent a 8-a parte din

dovedit epii- 
valoare și cole 
specialiști de L- 

tile de Fier 
stăpinească 
instalații, să 
competență

ral 
na 
de

și-a

construcțiilor 
siste- 
anul 

oficiale a

zarea 
componente ale 
mului, 1972 este 
inaugurării 
întregului sistem hidro
energetic, anul în care 
s-au atins dimensiunile 
finale la toate obiecti
vele și cel al realizării, 
într-o perioadă re
cord, a parametrilor

lucrărilor, cel mai fru
mos și prețios dar pe 
care îl fac energeticie- 
nii, muncitorii și spe
cialiștii acestei unități 
aniversării Republicii.

Ce înseamnă 5 mi
liarde kilowați/oră ? In
ginerul Alexandru Pe
trescu, directorul gene
ral al sistemului hi-

de
Acest

cantitatea totală 
energie a țării, 
succes confirmă faptul 
că instalațiile și a- 
gregatele centralei, toa
te considerate unicate 
pe plan mondial — trei 
dintre ele fiind cons
truite în țară — se com
portă bine îp funcțio
nare, că proiectai gene-

tivul 
Pop
it să 
?xele 
e ou 
verse 
rntru 
teh-

a reu 
comp 
rezol 

d 
probleme noi și p 
ei. dar și pentru 
nica mondială.

La Porțile de 
cele două centra! 
șezate pe un mal 
celălalt al 
funcționează 
singură. De la pi 
le lor, dispecer, 
mâni și iugoslavi, 
ghează într-o col a"-'rare 
deplină bunul m -s al 
gigantului ce ‘ "miltă 
supus deciziile lor Con
lucrarea acestora ' nnătă 
aici valoare cte s’mbcil 
al bunelor relații al 
prieteniei dTriti-e Ro= 
mAniia și Tugw’avir,.
țări care își cor "acr i

fiu
ca

semn.it


MlERfeURT IS

o gazdă
stric-

primitoare
parc*

Petru GĂINĂ

La maternitatea16 milioane
din Lupeni

Francise COHOI

Aflăm de la

truselor 
pentru procurarea 

fost investită suma 
lei. Noua instalat :e 
substanțial activi.a-

anume trimis la 
terminat de curînd 
unei noi aparaturi 
de fabricație româ-

Gheorghe DOBROIU, 
secretarul comitetului U.T.C.

E.M. Lupeni

In 11 luni,

De Ta intrarea în- rampa pu
țului pentru a coborî in minei 
si pînă la ieșirea din' șut, fie--

— *■ — — o -u . rnc care om este obligat să res
pecte cu cea mai mare 
tețe normeT'e de tehnica secu 
rității și de protecție a mun-- 

. cii. Orice ^batere, care ;—~ 
neînsemnată la prima vedere,, 
poate cauza exploatării pagube 
materialo de proporții, poate: 
să ducă la accidente grave.

Statul nostru cheltuie anual 
Ia E. M: Aninoa'sa peste 4 mi- 
lioaWC lei pentru crearea con- 
dițiitor de' luerir in cea mai 
deplină siguranță. Conducerea 
mitici, factorii răspunzători de. 
mersul normal <il producției 
la sectoare, reactualizează co
tidian măsuri de naturȘ să e- 
vit'e orîde pericol. Cu Hoațe a- 
cestea,' mai sînt și din cei ca
ro nu țin seama de ele, care 
trec cu nepăsare pe lingă a- 
numite nereguli și abalieri pe 
care le consideră fără impor
tanță în .aspectul generări alt 
muncii din subteran.

Se știe — desigur — că, pe: 
linia protecției muncii, colecti
vul urnei Aninoasa are rea
lizări de seamă. Măsurile con
crete și energice întreprinse: 
au dat cale liberă desfășurării; 
unei activități rodnice, lipsite: 
de pericole. De multe ori, în
să, putem da cu piciorul îni 
șistarul plin cu lapte, igno- 
rînd unele abateri și nereguli,, 
socotite — cum am spus — 
de către unii drept bagatele,, 
dar care au în minerit conse
cințe din cele mai grave. Es
te necesar ca și în rezolvarea: 
optimă a acestei probleme a- 
cute să aplicăm întocmai și 
cu hotărîre indicațiile date de: 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,. 
cu prilejul vizitei de lucru în. 
Valea Jiului, în adunarea ac
tivului de partid : „...toate or
ganismele trebuie să acțione
ze în mod unitar, să soluțio
neze la timp problemele și să 
nu acționeze ca pompierii, du
pă ce izbucnește focul". Iată, 
prin urmare, că se cuvine să 
ne îndreptăm întreaga atenție 
asupra soluționării la timp a 
tuturor aspectelor ridicate de 
protecția muncii, 
de neînsemnate
Să luăm

fie ele cit 
în aparență. 

_ ____ cîteva exemple: In
cadrul sectorului 1 nu se bat 
găuri de probă în culcuș. „Ba
ioneta" nr. 4 nu are ventilator 
pneumatic Lipsesc juguri în 
uncie abataje cameră. Din 
cauza depozitării unor mate
riale, în preabatajele pentru 
frontale și în transversala nr. 9 
se circulă pe transportor...)? 1).

La sectorul II, în galeria de 
baz.ă din stratul 13, orizontul 
X, nu există încă pod peste 
canal... Nu se face, șistifica- 
rea în galeria de cap, stratul 
18, orizontul IX, ceea ce poate 
facilita acumularea de praf de

cărbuneț, atît de periculos. Se 
constată lipsa de tuburi de ae- 
raj în suitorul de atac, stra
tul 15.

La sectorul III, în galeria 
direcțională, stratul 13, ori
zontul IX, bandajele sînt rup
te, iar în galeria de bază în 
stratul 7 vest se strînge „în 
liniște" praf de cărbune. Pe 
podurile de circulat sînt depo
zitate tot felul de materiale...

In limitele sectorului IV, în 
abatajul cameră nr. 2, stratul 
5, găurile de probă sînt neco
respunzătoare. In preabatajul 
nr. 6 se circulă pe transpor
tor.,. (lari). Aceste nereguli 
se datoresc neglijenței și ne
păsării manifestate de unii 
șefi de brigăzi, de unii maiș
tri mineri și șefi de sectoare. 
Ele se datoresc comodității, 
lipsei unui minimum de efort 
necesar în organizarea acti
vității. Pe lingă pericolul ce-1 
prezintă, .aceste neajunsuri — 
care pot tfi cu ușurință evita
te — conduc de multe ori la 
oprirea locurilor do muncă și, 
în acest fel, se pierde produc
ție, se irosesc fonduri... De 
vină sînt și măsurătorii de ga
ze, pentru că în activitatea 
lor se rezumă să constate 
lipsurile pe care de fapt 
le cunoaște toată lumea, 
să le facă din nou cunoscute 
mai departe și să Ic înscrie în 
registrul de raport... Credem 
că nu numai asta este datoria 
măsurătorului de gaze! El 
trebuie să fie un activist ho- 
tărît în înlăturarea deficiențe
lor constatate, adică să ducă 
munca de lămurire de la om 
la om, să insiste ca defecțiu
nea să fie remediată pe Ioc, 
să participe personal la aceas
tă muncă, în limita posibili
tăților pe care Ie are și, in 
același limp, să sprijine crea
rea opiniei de masă acolo în 
mină, împotriva abaterilor de 
Ia normele de tehnica securi
tății și protecția muncii.

Din cele arătate rezultă că 
avem multe de făcut în secto
rul de protecție a muncii. Es
te necesar ca neregulile con
statate să fie lichidate neîntîr- 
ziat, ca fiecare salariat al mi
nei să pună in centrul preo
cupărilor sale respectarea cu 
strictețe a normelor de tehni
ca securității 
muncii, aceasta 
cale care duce 
accidentelor și

și protecția 
fiind singura 
la prevenirea 

a distrugeri
lor materiale care afectează 
îndeplinirea datoriei zilnice, a 
sarcinilor de plan încredința
te de partid.

Constantin DĂNILĂ 
tehnician, E. M. Aninoasa

Modernizarea 
străzii 

Anton Pann
In cadrul lucrărilor de mo

dernizare și reparare a străzi
lor din municipiu, au început, 
pregătiri pentru pavarea stră
zii Anton Pann.

In prima etapă, s-au așezat 
bordurile pe ambele părți ale 
străzii, în porțiunea dintre 
străzile 23 August și Vlad Țe- 
peș, se execută terasamente 
pe partea carosabilă și tro
tuarul destinat pietonilor, lu
crări care vor continua cu 
pietruirea suprafețelor luate 
în lucr-u.

Echipa de pavalori, condu
să de Nicolae Stoica, din ca
re fac parte muncitori cu 
multă experiență cum sînt 
loan Tistea, loan Radu, Vio 
tor lonescu, Ilie Catrina, 
Gheorghe lonescu și alții, de
pune eforturi sporite pentru 
ca lucrările pe acest an să fie 
executate la timp și în condi
ții optime de calitate.

D. IOSIF

Clubul
' tineretului

din Lupeni, ale unei brigăzi 
artistice de agitație și ale 
unei orchestre de muzică u- 
șoară a organizației U.T.C. 
de la E.M. Lupeni. Am dori 
ca acest club să constituie o 
gazdă iprimitoare pentru toți 
tinerii din Lupeni care vor 
să-și petreacă în mod plăcut 
timpul liber, să fie mereu 
plin de tinerețe și entuziasm.

PUNCTE DE VEDERE
GOSPODARII

Se părea la un moment 
dat că în curtea unor buni 
gospodari nu ar fi nimic de 
făcut. Că, în cursul anilor, 
spiritul gospodăresc, născut 
din dorința oamenilor de a 
munci mai bine, a acționat 
și a întronat pretutindeni or
dinea. Acestui spirit 
insă otît de propriu 
părul, încît, chiar

apă — toate aceste propu
neri, care vor deveni reali
tăți, întăresc constatarea că 
spiritul 
izvorul 
vă râtul 
oricând 
lucru folositor.

gospodăresc 
în el însuși, 

gospodar 
prilejul să

iși are 
că ade-
găsește 

facă

ARGUMENTE

un

tr-o vie întrecere în muncă, 
Atunci cînd și acolo unde — 
formele agitației răspund a- 
cestui 
trăiesc 
ciența 
tat.

deziderat (deci cind își 
pe deplin viața) efi- 
lor este de necontes-

ORGANIZARE

ii este 
neastîm- 

, și acolo
unde toate par la locul lor, 

ceva dese mai găsește cite 
făcut înspre mai bine.

Preparația cărbunelui 
peni datorează gospodarilor 
săi numeroase amenajări de 
evidentă utilitate, apărute din 
efortul propriu al colectivului, 
din recunoscutul spirit gos
podăresc al oamenilor, lată 
insă că oamenii 
la ceea ce au 
acum, și, din 
timpăr, se nasc 
dei pe cate de 
te. Drept argument la cele 
de mai 
făcute cu 
generale 
cale care 
cest sens, 
căutare a 
îmbunătățirea 
părătorilor, 
pentru laboratorul recepțio- 
nerilor, dincolo 
pentru buna aprovizionare cu

Lu-

nu se opresc 
realizat pînă 

același neas- 
noi și noi i- 

a deveni fap-

sus, stau propunerile 
prilejul adunărilor 

ale grupelor sindi- 
au însemnat în 
un bun prilej de 
noi soluții pentru 

activității 
Aici,

a~

pre- 
o cabină

amenajâri

- Vrem să avem și noi 
grafic al sectorului care 
reflecte rezultatele întrecerii 

socialiste — a sunat o propu
nere în adunarea de partid 
a sectorului nr, XII de între
ținere - de la mina Lupeni.

Departe de noi intenția 
de a trage vreo concluzie pe 
marginea preocupărilor fac
torilor răspunzători de agi
tația vizuală la mina Lupeni. 
Aceste preocupări există, și 
le stau mărturie aprecierile 
pozitive, făcute cu diferite 
prilejuri, ca și interesul stîr- 
nit de numeroasele forme ale 
agitației vizuale în rîndul sa- 
lariaților minei. Dar, totul e 
perfectibil, pretutindeni este 
loc pentru mai bine.

Am inserat aceste rinduri 
mai mult pentru a aminti u- 
nora - care nu acordă prea 
multă atenție agitației vizu
ale - că ea este deosebit de 
utilă, că răspunde unei do
rințe a oamenilor cuprinși in

un
să

Radioceas cu cristale
In Japonia s-au utilizat re

cent cristalele lichide în rea
lizarea unui ansamblu care 
cuprinde un receptor radio 
FM, un orologiu și o planis- 
feră. Acest radioceas are di
mensiunile de 44x42X30 cm 
și cîntărește cea. 21 kg. El 
mai cuprinde două ecrane : 
nnul pentru citirea orei, iar 
celălalt pentru afișarea frec
vențelor FM și defilării sta
țiilor recepționate, precum și 
două incinte acustice cu 
difuzor de 20 cm pentru 
omisiunile FM stereofoni
ce. Pe consola aparatului se 
găsesc comenzile radio. Este 
suficientă o apăsare pe un 
buton pentru a se obține 
căutarea automată a stați
ilor comandate electronic. 
Planisfera permite Vizuali
zarea a 95 de orașe. Cînd

pa- 
din 
in-

se apasă pe bulonul ce re
prezintă unul din cele 95 
dc orașe înscrise pe planisfe- 
ră, apare automat pe 
noul frontal ora exactă 
acea parte a lumii, eu
dicația minutelor și secun
delor. In același timp. se 
aprinde fusul orar de care 
aparține orașul respectiv. 
Semnalul durează 5 secun
de. după care reapare pe e- 
cranul frontal ora locală, 
întregul sistem c’e vizuali
zare este electronic și per
mite ajustarea, în funcție dc 
anumite decalaje orare (a- 
vans sau întîrziere a unei 
ore).

Cerneala universală
In S.U.A. s-a preparat o 

cerneală de culoare galben 
opac și strălucitoare, capa
bilă să scrie pe ceramică 
și sticlă, rezistentă la tem
peraturi de ordinul a 1000

la un capăt de linie, 
pe tra-

De 
autobuzele pornesc, 
seu, din 10 în 10 minute. A- 
jung la celălalt capăt unde 
staționează, și de unde por
nesc înapoi în cursă, dar... 
din 15 în 15 minute. Așa se 
explică de ce la primul ca
păt al liniei autobuzele de
vin insuficiente, iar la celă
lalt se aglomerează „fără mo
tiv". In tot acest timp călă
torii, (de pe ruta Bărbătenî 
- Coroești, despre care e 
vorba) neștiind ce se petrece 
Ig fiecare capăt al traseului, 
fac greșeala de a aglomera 
și ei stațiile, bazindu-se în
crezători pe spiritul de orga
nizare ce trebuie să domneas
că pretutindeni, chiar și în 
transportul comun. Neavînd 
ce face, așteptînd cu încre
dere, călătorii se mai iau la 
o vorbă, dînd vina ba pe timp 
(iarăși e frig), ba pe șoferi, 
ba pe cîteva piese de schimb 
care lipsesc, sau din nou 
șoferi, învinovățindu-i de prea 
multe lipsuri care aparțin, 
fapt, altora...

pe

de

I. M.

grade C. Ea poate Servi și 
pentru marcarea materiale
lor plastice și a metalelor-.

O umbrelă minusculă
oprește embolia

In vederea combaterii 
emboliei pulmonare — una 
din complicațiile pe care le 
pot da micile chiaguri de 
sânge formate în venele 
membrelor inferioare. mai 
ales celor suferinzi de boli 
coronariene sau care au fost 
operați chirurgical, 
gul cardiac american1, 
Kazi Mobin-Udin a j 
ceea ce el numește o 
brelă a venei cave", 
vorba despre o umbreluță 
cu spițe de oțel inoxidabil 
cu diametrul dc 2.5 mm. 
care, sub anestezie locală, 
este introdusă în veiia ju
gulară internă dreaptă, pînă 
la un punct situat dedesub
tul rinichilor, cu ajutorul 
unui catetei- lung din mate

rial plastic. CateterUl și 
capsula în care a fost strîn- 
să umbrela sînt retrase. Dos-

ie hirur- 
Dr.

creat
„um- 
Este

In sistemul nostru de învă« 
țămînt, educația fizică ocupă 
un spațiu bine determinat și 
se integrează organic în an
samblul acțiunilor ce urma

și 
a 

la

r-esc pregătirea copilului 
a tânărului de azi pentru 
putea participa în viitor 
activitatea ' socială. Valoarea 
formativă și influențele po
sitive ale educației prin miș
care trebuie raportate nu 
dgșr la cantitatea și calitatea 
mortificărilor de ordin biolo
gic și metric, dar mai ales 
la cîștigul spiritual, la suma 
experiențelor sociale pe care 
le oferă elevilor.

In acest context ar 
șit să se considere 
educație fizică doar

fi gre- 
ora de 
oa un 

ansamblu de tehnici și exer
ciții motrice, realizate ca scor 
în sine. In .permanență aceas
tă oră presupune și o anume 
stare de spirit ce determi
nă la rîndul ei o participare 
interesantă sau mecanic-apa- 
tică. Intenția colectivă, care 
însoțește toate acțiunile și 
momentele orei, are în vede- 
ne tiocmai orientarea ipeda- 
gocică și eficiența temei pro
puse. Pornind de 
orientare, acțiunea de a aler
ga, spre exemplu, 
făcută cu multiple 
chiar dacă nu 
acestea sânt foarte bine eu- 
noscute și de elevi. Astfel, se 
poate alerga pentru a antre
na funcția respiratorie 
pentru a dezvolta 
pentru... „a se cunoaște 
mai bine, a se verifica 
se învinge..." — cum 
Pierre de Coubertin.

Activitatea fizică este mai 
mult decît un consum de e- 
nergie. învățarea gradată a 
unor exerciții ou indici spo
riți ' de dificultate, determină 
apariția unor calități morale 
bine determinate. Copilul în
țelege în 
i se cere 
perfect 
calităților 
înțeleagă < 
ce îi este 
rînd, de folos și fiecate no
uă pricepere sau deprindere 
dobândită îi completează cul
ta,na comportamentelor de miș- 

; care — așa cum cele învă
țate la geografie, română ori 
matematică îi co-mpletează 
cultura Științifică, intelectu
ală. Tocmai pentru a realiza 
această înțelegere — potri
vit pedagogiei modeme —■

la această

poate fi 
intenții, 

întotdeauna

ori 
voința, 

omul 
și e 

arată

primuil rînd că nu 
un lucru absurd, ci 
posibil și accesibil 
sale, îl ajutăm să 

eă tot ceea ce fa- 
•. lui, în primul

chiizîndu-se, umbrela aco
peră venii, iar pielițe ei 
oare este perforată permite 
stngelui s-o străbată, dar 
nu și cheagurilor. După 
săptămîni sau luni însă, um
brela blochează trecerea a 
sute de cheaguri, închizând 
astfel complet vena cavă în 
acest punct, obligând sânge
le venos cu cheaguri, care 

.■ vine de la picioare spre ini
mă și apoi l-a plămîni. să 
circule prin vinișoarele din 
regiunea abdominală. Orice 
cheaguri care pot trece prin 
aceste vinișoare sînt consi
derate prea mici pentru a 
deveni fatale.

Cărbunele conține
enzime

Recent. în Polonia, s-a des
coperit într-un minereu de 
cărbune extras din mina 
Chalowice, o enzimă, pro
teină biologic activă. Nume
roase experiențe făcute cu 
alte eșantioane în mediu to
tal steril au confirmat des-

Din inițiativa comitetului 
U.T.C. al E.M. Lupeni, zilele 
tiecute circa 30 de tineri și 
tinere și-au dat întâlnire 
Ia clubul din localitate pen
tru a discuta 
plicare o 
a tinerilor 
aceea de a 
ai lor. 
moașă inițiativă, tinerii 
primit sprijinul tov. Constan
tin Năstase, președintele 
comitetului sindicatului minei 
și al tov. prof Viorel Țăn
dărică, directorul clubului.

Cu această ocazie a fost in
vitat în mijlocul tinerilor mi
nerul șef de brigadă Vasile 
Rușitoru, membru al biroului 
comitetului de partid de la 
E.M. Lupeni care a vorbit ti
nerilor despre condițiile ce 
li se crează pentru a-și pe
trece timpul în mod plăcut 
și util.

In urma discuțiilor purtate 
în cadrul întâlnirii, s-au pus 

- bazele clubului tineretului

noiembrie, spre exemplu, pla
nul de vînzări al unităților 
magazinului a fost depășit cu 
peste 200 de mii lei. întregul 
colectiv al magazinului (ges
tionar Petru Satmari) a de
pus strădanii și conștiincio
zitate pentru obținerea a- 
cestor realizări, remareîndu- 
se îndeosebi vânzătoarele Ilea
na B-uliga, Ludovica Bîrluț, 
Angela Deaconu și Nicolae 
Mureșan de la diversele ra
ioane ale magazinului.

și pune în a- 
dorință mai veche 
din orașul nostru, 
se înființa un ciub 
In .această fru- 

au
Aprovizionarea abundentă 

cu un bogat sortiment de 
produse, buna păstrare și pre
zentare a mărfurilor ea și 
deservirea promptă a cumpă
rătorilor sînt premisele care 
au adus colectivului maga
zinului 'alimentar nr. 48 din 
cadrul complexului comercial 
Petrila realizări meritorii în 
acest an.

Planul de vînzări al ma
gazinului a fost realizat pe 11 
luni în proporție de 101,4 la 
sută, ceea ce echivalează eu 
un volum de mărfuri vîndu- 
te populației în valoare de 
peste 16 milioane lei. In luna

Un grup de specialiști din 
București, 
Lupeni, a 
montarea 
moderne,
nească, cu care a fost dotată 
maternitatea orașului Lupeni. 
Este vorba de un aparat mo
dern și anexele sale, folosite 
pentru sterilizarea 
medicale, 
cărora a 
de 76 000 
ușurează
tea personalului instituției.

organele de ordine
trebuie să pornim de la ideea 
că optimizarea procesului de 
învățământ se realizează nu
mai atunci cînd profesorul 
se preocupă nu doar de 
și „ce" și-au însușit 
săi, ci și dacă îi ajută să 
noască „cum" să învețe 
să le îndrume activitatea 
vederea însușirii bazelor 
formare a priceperilor și 
prinderilor ulterioare.

Activitățile motrice nu 
mai că trebuie să respecte 
principiul accesîbifiitKjții și 
creșterii treptate a gradului 
de dificultate și efort, dar 
presupune și înțelegerea că' 
în procesul de învățământ 
însușirea actelor motrice nu 
trebuie să situeze cunoaște
rea doar la nivelul treptei 
senzoriale.

Prin acrie de mai sus am 
dori să subliniem doar cîte
va elemente legate de feno
menul de conștientizare. O 
altă latură pozitivă a lecției 
este aceea că determină la 
elevi, odată gu creșterea în
crederii în forțele proprii, 
dorința de mișcare. Dar satis
facția obținerii urmi grad op
tim de a realiza diferite ac
țiuni cu indici sporiți de com- 
Iplexitale — determină mai 
departe stabilirea unor inte
rese bine contttrate ce se ac
centuează și ne dezvoltă trep
tat, ducrind la formarea con
vingerii personale despre im
portanța și rolul mișcării — 
a activității organizate în dez
voltarea armonioasă a poten
telor sale fizice șl morale, a 
. întregii sale 
Trebuie subliniat 
faptul 
fizica 
cadrul 
ne — 
fecte 
educative. Dincolo de asigura
rea unei discipline generale 
— condiție de bază pentru 
asigurarea laturii educative 
a orei, elevul e pus perma
nent să-și subordoneze acțiu
nile individuale unor intere- 

acțiuni colective. Ințe- 
că în cadrul unui joc 
două echipe 
chiar

„cît"
elevii

cu-

în 
de 

de-

nu

personalități, 
maî ales 

că lă ora de educația 
elevul se manifestă în 
unui colectiv în acțiu- 
coleatîv ca exercită e- 
cu profunde rezonanțe

legate 
de relații 
acțiunea

prin
și de
co le c- 

ac-

a-

nale fiind 
tr-o mulțime 
terminări de 
tivă de realizarea unei 
tivități comune. Și în acest
cadru de colaborare, de răs
pundere și participare since
ră se conturează reale trăsă
turi de caracter care conferă 
o funcție educativ — socială 
acestei discipline. Dar numai 
cunoașterea exterioară a
cestor nelimitate potențe e- 
ducative pe care le oferă 
drul unei lecții de clasă 
la care desigur se pot asocia 
și alte activități extraclasă 
— nu asigură decît cu totul 
parțial premisele obținerii u- 
nor autentice acțiuni. Pentru 
aceasta e necesară o perma
nentă cunoaștere atît a cerin
țelor și sarcinilor particulare 
ca trebuie rezolvate la ord, 
ca și a cunoașterii obiective
lor generale legate de apro
pierea școlii de viață, de con
tribuția ce- și-o aduce la for
marea unui tineret viguros, 
armonios dezvoltat fizic și 
moral.

ca-

@ Ajuns în stare de ebrieta
te, tînărul Vasile Csibi din 
Lupeni, a provocat in ziua 
de 27 octombrie a.c. un scan
dal în sediul policlinicii din 
Petroșani, conturbând activi
tatea personalului medico-sa- 
nitar. El a avut o 
necorespunzătoare, 
trântă și față de ______ _
de miliție care au intervenit 
pentru a-1 tempera. In baza 
prevederilor Decretului nr. 
153/1970, scandalagiul a fost 
trimis în judecată și con
damnat la închisoare corec- 
țională.

atitudine 
recalcJ- 

hicrătorii

@ In ziua de 3 decembrie 
a.c., ora 5, Alexandru Cîmpean 
din Petroșani, str. Indepen
denței, nr. 5/13, angajat la 
E. M. Dîlja, grăbit spre lo
cul de muncă și sfidînd nor
mele de circulație, a sărit 
surprinzător de pe trotuar pe 
partea carosabilă a străzii 
Republicii (în dreptul sta
dionului) în fața mașinii nr. 1 
HD 1'895, conduse de Victor 
Gojocaru din Lupeni. Evitînd 
accidentarea Iui A. C„ șofe
rul a fost nevoit să vireze 
brusc într-un avariin-

dacă are 
urmărind 

nu

.adversa- 
interese 
victoria 
trebuie

se și 
lege 
între 
rul",
deosebite, 
echipei proprii, 
tratat însă ca dușman, ci oa 
partener loial de întrecere.

Toate situațiile în care este 
pus elevul Ia ora de educa
ție fizică 
rea unui 
răspundere 
sare din

determină dobândi- 
spirit sănătos, de 

în muncă, fie- 
acțiunile perso-

eoperirea și au dovedit eă 
pi’obele de cărbune conțin, 
de asemenea, meri cantități 
de proteine. Conform afir
mațiilor 
ceasta 
elucida 
originii

agenției P.A.P., a- 
descoperire poate 
unele probleme ale 
vieții pe Pământ.

O limbă pentru toate
popoarele

In cadrul O.N.U. s-a dat 
o înaltă apreciere unuia din 
cele opt proiecte de limbă 
internațională, oare a fost 
prezentat de savantul so
vietic Alimamod Lorstani. 
Omul de știință și-a con
sacrat 30 de ani creării unui 
alfabet internațional unic, 
studiind pentru aceasta 
scrierea tuturor popoarelor 
de pe Pămînt și realizînd 
tabele comparate ale aces
tor scrieri. Proiectul amin
tit simplifică la maximum

du-și grav autovehiculul; Re- 
ounoscîndu-și vinovăția, pi 
tonul, pe lîngă măsura de 
sancționare aplicată de orga
nele de miliție, a fost •obli
gat și la suportarea contra
valorii reparației mașinii. A- 
tenție pietoni I

!P-

@ Conducătorul auto Rai- 
cu Șerban a fost depistat în 
ziua de. 5 decembrie a.c., o- 
rele. 21, conducînd autoyehi-, 
cuiul nr. 21 HD 2143, 'Pro
prietate a O.J.T. Deva, filia
la de restaurante și hoteluri 
Petroșani, sub influența bău
turii alcoolice, fără foaie de 
parcurs pentru ziua respec
tivă și fără viza locului de 
domiciliu pe permisul de 
conducere. Pentru abaterile 
săvîrșite, R. Ș., a fost sanc- 
ționat cu suma de 590 lei și 
suspendarea permisului de 
conducere pe timp de d lu
nă. Reamintim și cu prilejul 
acestui caz că șoferilor 
este interzis să se urce 
volan diacă se găsesc
influența băuturilor alcooli
ce ori nu posedă foaie \ de 
parcurs pentru ziua respec
tivă.

le 
la 

sub

Proî. Dan COCOR 
Școala generală nr. 1 Petrila

scrierea, ținînri seama 
cea mai mare măsură 
particularitățile specifice ale 
limbilor lumii. Utilizarea nou
lui alfabet va ușura, mult 
munca profesorilor de limbi 
străine, folosirea dicționa
relor, hărților geografice și 
11 teraturii i nfoiim aționale.

în 
de

Influența proteinei în
producția de ouă

In urma unor experien
țe îndelungate făcute de »n 
grup de sarwanți americani, 
s-a constatat că productivi
tatea găinilor ouăitoare creș
te pe măsura sporirii canti
tății de proteină din nu
treț. Mărindu-se ponderea 
de proteină din rație, conți
nutul de minerale și în ge
neral cel de substanțe soli
de din ouă rămâne neschim
bat, însă cantitatea de pro
teină din ouă crește. Astfel, 
în cazurile în care națiile

pentru găinile ouătoare con
țin, între 16 și 18 la sută 
proteină se ameliorează in
dicii funcționali ai ouă- 
lor. Reducerea conținutului 
de proteină sub limita mi
nimă în rațiile acestor găini 
duce la descreșteri ale cali
tății și la micșorarea dimen
siunilor ouălor. Rațiile cu 
un conținut de 12 sau 14 la 
sută, proteină, de pildă, nu 
sînt indicate dacă se vizea
ză obținerea de ouă cu cali
tăți funcționale adecvate. 
In căzui cînd găinilor li se 
dă o cantitate mică de pro
teină la începutul perioadei 
de depunere a ouălor, a- 
coasta nu influențează asu
pra productivității lor nici 
după ce ele au fost trecute 
la o hrană de calitate su
perioară.

Spărgători de valuri
Specialiștii sovietici au 

creat un spărgător de va
luri plutitor, care se com
pune dintr-o ramă cu patra 
planuri, ce se mențin la su
prafață cu ajutorul Unor 
plutitoare, formînd un fel 
de grilă. Lovindu-se de a- 
ceasta, valurile se sparg, ri
nul de celălalt, formând 
vârtejuri și pierzîrvd în a- 
cest fel din energie. Dacă 
ele ating, de exemplu, înăl
țimea de un metru sub gri
lă. trecînd dincolo de 
valurile nu mai au 
înălțimea do 20 cm.
periențele au arătat că spăr
gătoarele plutitoare de va
luri apără sigur țărmul de 
valurile mării. Sub protec
ția lor se pot construi dane 
și diguri chiar și pe timp de 
furtună.

ea 
decît 

Ex

ȘTIINȚA LA ZI
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O valoroasă acțiunefc

cultural-artistîcă
la {Urmare din pag. 1)

de

(Urmare din pag. 1)

CLASAMENTUL

Comitetului

Nicolae

de 
in 
au

Porțile

FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALA A

Ni- 
mu~.

In
fost vizibile

La fabrica porțelan
„IRIS" din Cluj au fost rea
lizate, după proiectele ingine
rului Teodor Moldovan, pri
mele mașini românești de si- 
tognavură pentru confecționa
rea elementelor de decor ar
tistic în industria de porțe
lan, sticlă și faianță. Noile 
mașini permit realizarea în 
mare serie a unor decorații 
.artistice- cu specific național. 
Prin punerea lor în funcțiu-

se economisesc peste 50 
la sută din fondurile valu
tare ale întreprinderii. Re
cent astfel de elemente de 
decor- au fost livrate fabricii 
de porțelan de menaj din 
Alba Iulie, urmînd ca pro
ducția lor să crească trep
tat. La sfîrșitul acestei luni 
în magazinele din Cluj și 
București se vor găsi porțe
lanuri decorate cu asemenea 
motive artistice.

Paralel cu activitatea cultu- 
ral-educatjvă se desfășoară și 
o vie mișcare sportivă — te
nis de masă, șah, popice etc. 
— cu exponenti cum sînt Mar
cel Opreanu și Gheorghe Las
car (tenis — F.S.H.), Adrian 
Medrea, fon Cimpoieru, Livia 
Hiscu, Ion Rotaru, Gheorghe 
Dudaș.

Olimpiada cultural-educativă 
și sportivă uzinală continuă, 
cîștigînd tot mai mult în va
loare. In atenția imediată se 
află un spectacol de gală, o- 
ferit în zilele următoare frun
tașilor în producție. Toată a- 
ceastă activitate complexă ne 
dă imaginea bogată a posibi
lităților multilaterale ale co
lectivului de la U.U.M. Petro
șani, uzină în care, pe lîngă 
o perseverentă atenție acor
dată îndeplinirii sarcinilor de 
producție, se află și o grijă 
pentru spiritul omului. Suita 
de activități cultural-educati
ve, alături de succesele din 
producție, au semnificația u- 
nui omagiu adus de muncito
rii, tehnicienii și inginerii h- 
zinei apropiatei aniversări a 
unui sfert de veac de la pro
clamarea Republicii, timp care 
le-a permis să-și afirme per
sonalitatea ca un tot aTmoriios.

bescu, Marioara Honing și 
colac Drăghici (soliști de 
zică populară și ușoară), 
acest cadru au 
posibilitățile existente — re
marcabile, de altfel — pentru 
formarea brigăzilor artistice 
de agitație, montajelor litera
re, a unei echipe de dansuri. 
Au fost apreciate eforturile 
grupelor sindicale de la repa
rații electrice, turnătorie, 
F.S.H., anul 111 mecanici.

Inițiativa de la 
tilaj minier este, 
lă, perfectibilă, 
păstrează intactă

Uzina de u- 
făra îndoia- 

dar ea își 
valoarea e- 

xemplificativă. Muncind împre
ună, este firesc ca muncitorii, 
inginerii și tehnicienii să do
rească a-și petrece unele cea
suri de odihnă și relaxare tot 
împreună, fapt ce, în ultimă 
analiză, duce la omogenizarea, 
sudarea colectivului.

Din activitatea recentă

Petrolul

capacitate 
înfăptuirii

contorul
miliar-

nobile 
socialis-

a-
Limona 

cinci

ULTIMA ETAPA A TURULUI

Mica
publicitate

17,30 ori-

*
MIERCURI, 13

141,00

ÎS,35
18,45

ei 
au 
Pe 
Și

a-și 
joc.

18,00
18,15

ia ora
16,36.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Maszni 
Rozalia, eliberată de I.G.C. 
Petroșani. O declar nulă.

mai inspirat ca 
conlucrat ingenios cu 
punînd adversarii pe 
greșit, permițindu-i

secretar 
jude- 

Mehedinți al 
Traian Dudaș, 

energeticienii 
în centrală

energiile cauzei 
a construirii 
mului.

Ora 19,28... 
înregistrează 5
de Kw/h produși de la 
1 ianuarie 1972, în timp 
ce contorul totalizator 
consemnează 7,6 mi
liarde ' Kw/h pulsați sis
temului național de la 
efectuarea primului pa
ralel la Porțile de Fier. 
Are loc o scurtă festi
vitate. Primul 
al Comitetului 
țean 
P.C.R., 
felicită 
prezenți
pentru succesul lor, suc
ces repurtat cu circa 
un an mai devreme fa
ță de normative.

•A-
Intr-o telegramă 

dresată
Central al P.C.R., tova
rășului

Ceaușesou, Comitetul ju
dețean de partid Mehe
dinți raportează noua 
și prestigioasa izbîndă 
a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de 
la sistemul hidroener
getic și de navigație 
„Porțile de Fier", anga- 
jîndu-se să repurteze 
noi succese în m-uncă, 
să consacre întreaga lor 
energie și 
creatoare 
politicii partidului, în
deplinirii actualului cin
cinal în patru ani și (ju
mătate.

DECEMBRIE

Soarele răsare
și apune la ora

Zile trecute din an — 
Zile rămase — 18.

EVENIMENTE

de confecționare a cablurilor
9

Specialiștii Institutului de 
cercetări și proiectări pentru 
industria electrotehnică din 
Capitală au elaborat tehnolo
gii noi pentru confecționarea 
unor cabluri speciale și pro
duse metalice protejate îm
potriva coroziunii. Acestea 
conferă produselor o rezis
tență sporită la acțiunea dis
tructivă a unor factori ex
terni, ceea ce le asigură o fo
losință mai îndelungată.

De asemenea, aici au fost 
.puse al punct procedee noi

care vizează înlocuirea me
talelor scumpe utilizate la 
unele produse electrotehnice. 
Astfel, după un brevet al 
institutului, la construcția si
guranțelor fuzibile de joasă 
tensiune, argintul va fi înlo
cuit cu cuprul, fără a se di
minua calitatea produsului. 
De menționat că numai la a- 
cest sortiment industria elec
trotehnică va realiza, potri
vit unor calcule estimative, o 
economie anuală de peste un 
million lei.

a 
comitetului sindicatului uzinei 
am reținut, ca fiind un fapt 
pozitiv ce poate fi preluat cu 
folos și de alte întreprinderi 
și instituții, orientarea justă, 
potrivit căreia timpul liber al 
omului tiejjuie organizat 
mod ătraetrtt sî antrenant.

Cu excepția perioadelor 
început ale fiecărei reprize, 
care fotbaliștii .petroșăneni 
fost dominați autoritar, meciul 
s-a dovedit, în genere, echili
brat, aprig disputat, ambele 
echipe „întrebuințîndu-se" se
rios (uneori peste limitele 
fair-play-ului) pentru a-și 
tranșa victoria. Nici de data 
aceasta, Jiul nu a „repetat", 
în deplasare, meciurile bune 
pe care, în tot acest sezon, 
le-a făcut acasă. Deși au avut 
nenumărate ocazii, înaintașii 
Jiului, s-au complăcut. într-un 
joc stereotip, vlăguit, total 
ineficient. (De altfel, e eloc
vent, gestul antrenorului 
Coi'dum, care i-a scos din joc 
pe Multescu și Rozsnai pen
tru lipsă de combativitate).

Gazdele au dorit mult vic
toria și au obținut-o grație 
golului lui Haijhal (min. 26). 
Portarul petroșănean Ion Ga
briel a apărat excelent. Me
ciul a avut și „note" de duri
tate excesivă, pentru atari 
bateri, arbitrul Gh.
împărțind cu dărnicie 
cartonașe galbene".

REZULTATE TEHNICE

S. G. BAGĂU — DINAMO BUCUREȘTI 
F. G. ARGEȘ — RAPID BUCUREȘTI
A. S. A. TG. MUREȘ — JIUL 
„U" CRAIOVA — U. T. A.
SPORTUL STUDENȚESC — C,FJt. GIlUJ 
STEAUA — PETROLUL PLOIEȘTI
FARUL — G.S.M. REȘIȚA
„U" CLUJ — STEAGUL ROȘU

1. Steaua 14 7 4 3 25-12 18
2. Dinamo 14 7 3 4 21-15 17
3. S. C. Bacău 14 7 3 ■1 18-16 17
4. „U" Craiova 14 5 6 8 23-18 16
5. Petrolul 14 6 4 4 12-10 16
6. C.F.R. Cluj 14 6 4 4 15-13 16
7. Jiul 14 7 2 5 19-19 16
8. Steagul roșu 14 5 3 () 16- 9 13
9. F. C. Argeș 14 5 3 6 21-16: 13

10. Rapid 14 4 5 5 12-10 13
11. U.T.A. 14 4 5 5 16-16 13
12. A.S.A. Tg. Mureș 14 6 1 7 20-24 13
13. Farul 14 5 3 S 9-14 13
14. „U“ Cluj 14 5 2 7 14-26 12
15. C.S.M. Reșița 14 2 6 6 12-20i 10
16. Sportul studențesc 14 2 4 8 14-28; 8

„U" Craio
va ; Rapid — S. C. Bacău ; Dinamo — Farul ; Steagul Roșu 
— Steaua; Jiul — Sportul studențesc; U.T.A. — „U" Club 
C.S.M. Reșița — F. C. Argeș.

3

marți. e Belgia; Lupeni 
Cultural: Desculț în para ț 
Muncitoresc ) Șase iulie.

semnări; 24,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic ■, 
21,30 Bijuterii muzicale ; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert 
de seară; 24,00 Buletin de 
știri ; 0;O3—6,00 -Estrada noc- 
turnă.

„Știința s-a jucat cu ocazi
ile, rafînd un scor fluviu...". 
Acestea au fost cuvintele 
arbitrului Petre Ionescu, la 
finele urnei partide în care e- 
ehipa studenților mineri, dor
nică de reabilitare după eșe
cul de la Iași, și-a dominat 
categoric adversarul, mult in
ferior valoric. Grivița Roșie 
de astăzi este mult prea de
parte de ceea ce era cu nu
mai doi ani în urmă, expe
riența lui Alexandru Pop, Si
mion și Săbău fiind insufici
entă în echilibrarea lipsei de 
rutină a tinerilor recent pro
movați în XV-le bucureștean.

Pe fundalul sonor al unei 
•galerii entuziaste, ce și-a e- 
talat timp de 80 de minute 
întreg repertoriul... muzical. 
Dinu și ceilalți au manifestat 
o evidentă superioritate. Sco
rul de numai... 15-3 nu reu
șește, nici pe departe, să ex
prime diferența de valoare. 
Știința nu „a avut probleme" 
duminică, dominîndu-și adver
sarul în toate compartimen
tele. Linia de înaintare, „be
neficiară" a doi clin toarte 
puținii jucători remarcați 
recentul „test francez" 
rugbiului românesc, Dinu 
Ortelecan, completată ideal 
Talpă, Moroe, Moromete

Constantin, a cîștigat net 
duelurile cu „grămada" bucu- 
reșteană, fiind in-ițiatoarea u- 
nor șarje deosebit de spec- 

concretizînd chiar 
în ime- 

buturilor 
în mare 
cu mul- 

utile „troicarii” 
cu toții 
fantezie de

Incercînd o reluare 
mului partidei,

taculoase, 
prin componenții ei, 
diata apropiere a 
adverse. Bărgăunaș, 
vervă, a „alimentat" 
te baloane 
săi, dispuși 
etala întreaga

fil- 
,----- , constatăm o

dominare categorică a învin
gătorilor. concretizarea fiind 
semnalată deabia în min. 20 
al întîlnirii. Dinu inițiază o 
șarjă, în poziție centrală, la 
Fălcușanu și... 3-0 pentru Ști
ința. Cu șapte minute înainte 
de finalul reprizei, Moroe 
pătrunde 
spărgînd 
a unui 
defensiv 
imediata 
lor adverse. Fălcușanu trans
formă, ridicînd scorul la 9-0. 
O splendidă 
de Ortelecan
Moroe, este 
centru, de 
nu ratează și 
rea echipei

reprizei, 
impetuos în pentru, 
„grămada" spontană 
„pachet" grivâțean 
și cuilcă balonul în 
apropiere a butur.i-

OLGA CIORNEI, împre
ună cu copiii îndurerați, a- 
duc mulțumiri rudelor, prie
tenilor și foștilor colegi 
care prin cuvinte de mîn- 
gîiere au fost alături de 
în momentele grele și ■; 
condus pe utlimul drum 
bunul și dragul lor soț 
tăticuț CIORNEI MIHAI.

Deschiderea emisiunii 
de duipă-amiază. Gurs 
de limba germană — 
lecția a 31-a;
Pe un picior de plai ; 
Semnificații t „Momen
tul moral în acțiunea 
umană" ;
Tragerea Pronoexpres ; 
Muzica ■— emisiuni' de 
actualitate muzicală ;
Timp și anotimp în a- 
grî cultură ;
1001 da seri; 
Telejurnal.
In cinstea aniversări! 
Republicii — Cronica 
marii întreceri;

„Miliardul 5" — emisi
une de Galina Eniștea- 
nu ;
Telecinemateca : „Cine
va acolo sus, mă iubeș
te" ;
Teleglob : Etiopia ; 
„24 de ore".

Truță, 
cînd, a 
acesta, 
picior 
fundașului Fălcușanu reveni
rea la forma ce l-a consacrat 
în urmă cu două campionate.

Și dacă diferența de scor 
a rămas de numai... 12 punc
te, după ce gazdele condu- 

, cea-u cu 15, fiind la un pas 
de majorare, aceasta, repetăm, 
se datorează 
„priviri 
rilor, a 
deapsă 
șit, de 
prealabil ratase, 
bune, alte 6 lovituri 
uneori prea multă
rință.

acțiune inițială 
și continuată de 
finalizată tot l-a 

Truță. Fălcușanu 
e 15—0 în jfavoa- 
Știința. OaspetM

reduc din handicap, în min. 
76, prin Simion.

Nicolae LOBONȚ
6,00 Muzică .șl arf.uaîîKițș, 

7,00 Radiojurnal; 8,0(3 Sutma^ 
rul presei; 9,30 Viața cărții» 
lor; 10,00 Buletin de Știri; 
10,05 Prelucrări de folclor ;
10.30 Vreau să știu; 11,00 
Buletin de știri; 14,05 Grupul 
vocal-instrumental ..Băieții 
veseli"; 11,15 Consultația ju
ridică; 11,30 Poemul simfo
nic ..Narcise"; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intîlnira cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; f3,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prinzi 14,00 
Compozitorul săptămînii; 
14,40 Selecțiunâ din opereta 
„Lysistrata" ; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Fișier editorial; 
15,15 Melodii populare; 15,30 
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,35 Muzică n- 
șoară ; 17,00 Tinerețea la pu
terea 5 000 000 ; 17,20 Album 
de cîntece ' revoluționare ; 
18,00 Orele serii; 20,10 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Gon-

19,20
W;-30 *

unei 
de sus" a < 
unei lovituri 

transformată, ' 
Simion (după 

din

earecari 
adversa- 

de oe- 
în sfîr- 

ce în 
poziții 
dictate 

ușu-

9(25

10;00

10,-30 VREMEA
1-060 pentru

a12,-20

deurmătoarele 24

a

E
1
5

de lăcă-
Leonte 

de Pre
12,45
13,00

dipilomă de ca
me seri a
nume] e

eliberată
plus 5 grade. Mini- 

fost de minus 
respectiv, minus

PIERDUT 
serviciu pe 
Constantin, 
E. M. Paroșeni. O declar 
nulă.

legitimație de 
numele Tudor 
eliberată de

7 Noiembrie :
Satul
Nau-

seriile
Minerul:

*

de

PetroSani

poarte

lu-

pe

O este interzisă cu desă-descolăcirea și îndrep-

în
cu
se

pentru 
trebuie

A la 
munici- 
întîlnit .

timpul programului 
cru pe șantiere.

tarea oțelului pentru arma
turi trebuie făcute pe un te
ren de lucru separat și îm
prejmuit ;

trebuie să se 
c.r ea de protecție :

în 
în 
di

f .

că tor ui echipei gazde se com-

către 
de 

ju-

încăperile 
vopsea 

alte ni- 
aces-

a muncii puteți evita 
■fel de accident.

4» să se întrebuințeze cen
tura de siguranță, în cazul 
unor lucrări la înălțime;

nernai- 
în Valea 

Mihai To- 
I. Ștefuz. 
jucătorul

muncitorii care 
tă lucrări cu var

să nu se blocheze căile 
de acces la punctele de lu
cru eu diferite materiale ;

coborî-
(pietre 

etaj) 
sau 
lor

ge- 
de 
de 
de

& mu se admite circula
ția pe ziduri ci numai 
schele sau eșafodaje ;A să se întrebuințeze de 

către electricieni, mijloace
le individuale de protecțieI

executarea lucrărilor 
de zidărie la înălțimi, tre
buie să se facă numai pe 
schele regulamentare și în
grădite ;

■(ț> transportarea mărfuri
lor, a bateriilor de acumu
latori indiferent de numă
rul lor. se va face eu căru
cioare speciale :

fetorfe

ca i platforme izolate sau 
grătare, cămăși de cauciuc, 
galoși, șoșoni și cisme 
cauciuc electroizolante ;

@ 1886 — S-a născut cin- 
tăretul Nicolae Leonard (n<s 
1928); ® 1918 — A fost 
reprimată sîngeros, în Piața 
Teatrului National, demons
trația muncitorească din 
Capitală ; @ 1972 — Al
XX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez (13- 
17 Saint-Ouen).

Petroșani
Apa vie; Republica : 
care moare ; Petrila : 
fraqiaiti în spațiu,
I și II ; Lonea - 
Silvia ; Vulcan :

9,00 Deschiderea
Telex ;

9/05 Reporterii 
te hotare ;
Prietenii Iu
Emisiune 
școlari ; 
Curs de I 
ceză ■— lecția a 
Comentariu la 
steme, județul
Mare ;
Telecinemateca 
copii ;
Prim plan. Eleonora 
Nilcă, director la U- 
zinele textile Cisnădie; 
Telejurnal;
Rezumatul filmat al 
misiunii spațiale „Apol- 
lo-17". Activitatea as- 
tronauților pe suprafa
ța Lunii |

33-a ;
40 de

Satu

a emisiunii. 20,00

noștri peș
20,20

tii Așchiuță.
pentru pre-

22,15
limba fran- 22,35

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Stoica 
Pavel, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. O declar nulă.

ANCHETA
SPORTIVĂ

sculele și uneltele de 
orice categorie și 
orice întrebuințare 
să fie în perfectă stare și să 
corespundă caracterului lu
crărilor ce sînt executate;

Ieri, temperatura maximă 
aerului la Petroșani a fost 

de plus 6 grade, iar la Pa
ring de 
mele au 
grad și, 
grade.

Pentru
ore: Vreme în general fru
moasă, cu cer variabil mai 
mult noros. Vîntul va sufla 
slab din sud.

O este interzisă ținerea 
cu mînia a barelor mai- scur
te de 30 de centimetri Ia 
stanța acționată cu motor 
pentru a se evita prinderea 
mîinii în timpul tăierii ;

PIERDUT 
lificare, în 
tuș, pe 
Gheorghe,
parația cărbunelui Coroești. 
O declar nulă.

V1ND „Skoda 100 S“, str. 
Constructorul, bloc 1 I.G.C. 
ap. 14, Petroșani.

Atrage atenția lucrătorilor 
de pe șantiere și’ loturi că 
le revine ca obligație să 
cunoască și să respecte cu 
strictețe în activitatea zilni
că normele de tehnică a se
curității muncii, instrucțiu
nile referitoare la aceste nor
me și legislația muncii.

Muncitori constructori și 
montori 1

Nu pierdeți nici o clipă 
din atenție faptul că orice 
accident de muncă este 
nenat, în primul rînd 
indisciplina în muncă, 
nerespectarea normelor 
protecție a muncii. întîrzie- 
rii, nerespectarea indicațiilor 
specifice locului de munca 
și altele. Se ajunge _ astfel 
la accidentarea celor în cau
ză și a celor din jur. pro- 
vocîndu-se totodată pagube 
materiale și chiar pierderi 
de vieți omenești.

Iată cîteva dintre princi 
palele prevederi ale norme
lor de protecție a muncii 
obligatorii a se respecta în

<ț> să se asigure schele cu 
parapeți. Este interzisă aglo
merarea oamenilor și depo
zitarea materialelor de cons
trucții pe schele sau poduri 
auxiliare ;

este interzisă 
rea materialelor 
brute, cărămizi 
groapa de fundație 
șanț prin aruncarea 
sus ;

execu- 
nestins 

măcinat, este necesar isă fie 
supuși unui examen medi
cal, special oare se ya re
peta ulterior la fiecare șase 
luni ;

se interzice legarea cu 
sîrmă a conductelor de mo
tor pc șanțurile pompelor, 
aceasta se va face numai cu 
ajutorul unei brățări strînsft 
cu butoane :

4. înainte de începerea 
turnării betonului maistrul 
sau șeful șantierului este 
obligat să controleze modul 
de folosire și consolidare a 
cofnajului, rezistența schele
lor de susținere și a podi- 
nei de lucru ;

<$> se interzice utilizarea 
pigmenților vătămători să
nătății oamenilor ; minium 
de plumb, galben de crom, 
oxid sau acetat de cupru și 
altele — la prepararea mor
tarelor colorate necesare 
urărilor de tencuit ;

dacă în încăperile 
care se execută vopsirea 
vopsele pe bază de apă 
găsesc conductori electrici 
sub tensiune aceștia vor fi 
deconectați înainte de înce
perea lucrului ;

se interzice prezența 
oamenilor în 
proaspăt vopsite cu 
pe bază de ulei satu 
trol-aieuri, înainte ca 
tea să se fi uscat;

virșire repararea, curățirea 
și ungerea agregatelor, ma
șinilor și mecanismelor in 
timpul funcționării acestora ț

Responsabilitatea respec
tării normelor de protecție 
a muncii și tehnica securi
tății o au potrivit instruc
țiunilor, în vigoare cei ce 
organizează, controlează -con
duc procesul de producție 
cît și toți muncitorii Ia lo- . 
oul de muncă. Cei care se 
fac vinovați de nerespecta- 
raa acestor norme 
făcuți răspunzători 
administrativă sau 
în conformitate eu 
vigoare. încălcarea 
respectarea acestor 
nu poate fi justificată prin 
necunoașterea lor.

Normele de protecție 
muncii nu sînt limitative. 
Conducerile șantierelor sînt 
obligat® să întocmească ins
trucțiuni de protecție a 
muncii pentru orice mașină, 
utilaj sau proces tehnologic 
nou ce se introduce în lu
cru.

Muncitori, tehnicieni și in
gineri constructori, rețineți f

Nerespectarea 
în muncă dă loc la 
aocidente, atrăgînd 
sine scoaterea 
din producție, adueîn-d 
n© grave întreprinderii, 
coșului de muncă.

Respeetînd normele 
tehnică a securității și 
tecție 
orice

vor fi 
pe linie 
juridică, 
legile în 
sau ne- 

norme

disciplinei 
grave 
după 

salariaților 
dau-
iP'l’O-

Primele opțiuni
altfel, de aș- 

lansată de 
Săptămînă in 

pentru desemnarea 
în baza 

se bucu- 
mele.aquri 
„10 spor- 

pe anul

€um era, de 
teptat, ancheta 
noi, doar cu o 
urmă,
pentru prima oară, 
popularității de care 
ră sportivii acestor 
— celor mai buni 
tivi ai Văii Jiului 
1972", a găs-it la cititorii zia
rului nostru, iubitori ai spor
tului, o imediată... „audien-

Sîntem, deja, in posesia u- 
:i număr însemnat de răs

punsuri — atestări elocvente 
ale faptului că cei mai buni 
sportivi ai municipiului sînt 
cunoscuti, apreciați, îndră
giți. Așteptăm, in continuarfe, 
opțiunile cititorilor noștri, 
pentru ca rezultatul amlie- 
tei, clasamentul „celor 10", 
să fie „rodul" unei testări cît 
mai largi...

Și acum, conform promisiu
nii, .să facem publice primele 
cinci scrisori, sosite cu men
țiunea „Pentru ancheta spor
tivă 1972" :

In cadrul etapei a opta a 
campionatului diviziei 
popice, reprezentanta 
pîului, Jiul Petrila, a 
pe teren propriu echipa clu
jeană „Voința", lidera seriei.

In vederea acestei partide, 
popicarii petrileni s-au pregă
tit ou multă seriozitate în 
săptămînă premergătoare • a- 
cestei întîlnari, întrucît „car
tea de vizită" a echipei clu
jene era cunoscută de aproa
pe toți jucătorii formației gaz
dă ; locul întîi în serie, cel 
mai bun „bețaveraj" și cîti- 
va jucători în lotul național 
de popice !

Meciul este început de Mi
hai Tordk (Jiul) și I. Ștefuz 
(Voința Cluj). Evoluția 

jucători era 
mult interes 
prezenți în 
pentru faptul

@ 1. Leontin Ciortan; 2.
. Csaszar; 3. Ștefan Pinti-

; 4. Eugen Roiban ; 5. Ma
ria Lăzăresc; 6. Gigi Multes
cu ; 7. A. Roz.snai ; 8. C. Dinu; 
9. Mihai Tordk; 10. Ștefan 
Szitas (Iosif Szakacs. str. Re
publicii. nr. 16, Petrila).

porta foarte bine arena
proprie, iar partenerul său de 
joc este cotat ca unul din cei 
mai buni' jucători ai echipei 
oaspete. Lansînd bilele cu 
multă precizie, Mihai Tordk 
se detașează destul de repe
de de adversar și după epui
zarea celor 200 de bile, fqaia 
de concurs ca și tabla de în
registrare a rezultatelor con
semnează un rezultat 
întîlnit pînă acum 
Jiului i 955 p.d. —■ 
rok și 857 p.d. —

Avansul luat de 
nostru a rezistat pînă în fi
nal, scorul general stabilin- 
du-se la 5 075 — 4 979 p.d. în 
favoarea gazdelor.

O evoluție bună au mai a- 
vut-o și popicarii Eugen Gliif- 
ciș — 866 și Iosif Balogh — 
861 p.d. de la echipa învin
gătoare și luliii Bică — 866 
p.d. de la echipa învinsă.

1. Multescu ; 2. Leon- 
Ciortan ; 3. Libardi ; 4.

I lorin Constantin ; 5. Sto< ker; 
ii. C. Dinu ; 7. Iosif Balogh ; 
8. Cotroază ; 9. Eugen Roi
ban ; 10. Rozsnai (loan Tur- 
tie,anu, str. Viitorului, nr. 35 
Petroșani).

@ 1. Leontin
Fr. Csaszar; 3. E. 
Gh. Multescu ; 
6. Ad. Rozsnai ; 7. 
8. C. Dinu ; 9. B. 
10. I. Balogh (Ioan 
Uricani).

5.

Ciortan ; 2. 
Roiban ; 4. 
Ortelecan ; 

. E. Costaș ; 

. Szabados ; 
i Dan cin —

® I. Multescu ; 2. Rozsnai ; 
3. Dinu ; 4. Cotroază ; 5. Cior
tan ; 6. Morompte ; 7. Cos
tas ; 8. Pintilie; 9. Ion Ga
briel ; 10. Libardi (Gh. Avram, 
str. Șocănească, nr. 9, Vulcan).

, © 1. Giortan ; 2. Florin
Constantin ; 3. Multescu ; 4.
Dinu ; 5. Al. Naqhi ; 6. Gri- 
zea, 7. Serafim; 8. Ortele
can ; 9. Gogii Tonca ; 10. V. 
Mărgulesr n. (C. Alexe — Pe
troșani).
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