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DEC
GomlHnJ de Stat a dezbătut șl adoptat De

cretul privind stabilirea normplor unitare de 
organizare a ministerelor șl celorlalte orga
ne centrale da stat.

RET
privind stabilirea normelor unitare 

de organizare a Ministerelor și a celorlalte 
organe centrale de stat

OBIECTIVELE 
ANULUI 

1973

• RITMICITATE
• PRODUCTIV IT A 7 E
• ECONOMII

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!
Rezultatele primei decade impun:

Mobilizare generală pentru realizarea planului!
Utilaje 
pentru

• Căror factori li se datoresc res
tanțele ?

• Cum veți încheia a doua decadă?
• Ce măsuri se întreprind pentru ca 

primul trimestru să fie un succes 
„fără probleme14?

Răspund cadre de conducere ale unităților 
miniere din Valea Jiului.

NU DE CAUZE OBIECTIVE

Situația realizării
planului:

E. M. Lonea 92,1
E. M. Petrila 89.8
E. M. Dilja 94.3
E. M. Livezeni 83.0
E. M. Aninoasa 90,1
E. M. Vulcan 95.9
E. M. Paroșeni 89.5
E. M. Lupeni 77.1
E. M. Bărbătenl 87.2
E. M. Uricani 95.4

Total Valea Jiului 89.2

ESTE VORBA,
CI DE PROPRIILE NOASTRE DEFICiENȚE

Interviu cu ing. VASILE OGHERLACI, 
director general al Centralei cărbunelui 

Petroșani

Tovarășe director general 
Centrala cărbunelui a în
cheiat prima decadă cu pla
nul realizat doar in proporție 
de 89.2 la sută. Care sint cau
zele acestei însemnate rămî- 
neri in urmă ?

— Aș îndrăzni sâ spun că 
la unele mine necazurile au 
pornit dintr-o conducere

proastă a liniei de front.
— Vă rog concretizați 1
— Afirmația e valabilă 

peniru Lonea, Petrila, in ul
timul timp și pentru Vulcan. 
La Livezeni au fost necazuri 
de ordin electromecanic care, 
după părerea mea, se puteau 
evita. Pe de altă parte, cred

câ nu se lucrează în suficien
tă măsură cu oamenii.

— Adică, conducătorii teh
nici nu sînt și conducători 
politici ai producției.

— Oamenilor trebuie sâ li 
se explice, să li se demons
treze că nu se poate cîștiga 
ceva nemuncit. In plus, e- 
fectivele noi venite nu au 
fost suficient dirijate spre 
locuri de muncă productive. 
Față de oamenii nou veniți 
nu putem avea pretenția u- 
nui miner format. Noi tre
buie sâ creăm asemenea con
diții îneît ei. să poată munci. 
In al doilea rlnd, trebuie să-i 
determinăm pe oamenii ve
chi din abataje să-i primeas
că, să-i pregătească. Iată de 
ce aș spune că trebuie lu
crat mult mai mult cu oame
nii, diferențiat de la om la 
om. Aceasta a devenit, du
pă părerea mea, o necesita
te de producție.

— După părerea dumnea
voastră, rămînerile în urmă 
din prima decadă au fost de
terminate de cauze obiective?

— Indiscutabil că nu. Este 
vorba despre deficiențe care 
pot și trebuie sâ fie depăși
te. Obiectivă este situata mi
nei Lupeni. dar nu în totali
tate. Pe Centrală rezultatele 
sînt foarte mult alterate de 
către Lupeni.

— Date fiind aceste pre
mise, cum vedeți încheiată 
cea de-a doua decadă și tri
mestrul I ?

— Gîndesc că vom reuși 
să depășim și în această lu
nă producția netă cu apro

ximativ 1 000 de tone, că ne 
vom depăși producția globală 
și marfă cu vreo 2 milioane 
lei, că ne vom încadra în 
productivitatea valorică pen
tru ca, în totalitate pe tri
mestru, rezultatele să fie bu
ne. Nu este mai puțin ade
vărat câ nu se lucrează u- 
șor dar am convingerea că 
vom reuși să ne ținem de cu- 
vînt.

— Nu considerați că încă 
de pe acum trebuie să se ia 
măsuri pentru ca nroducția 
lunii viitoare să fie realiza
tă încă din primele zile?

— Deși planul de pregătiri 
nu a fost realizat, s-a obți
nut totuși un spor cantitativ 
și calitativ meritoriu. Aceasta 
ne dă garanția că vom dis
pune de linie de front nece
sară pentru tot cursul anu
lui nu numai pentru tri
mestrul II. Am început rea
lizarea preliminarelor, eșalo
narea lucrărilor.

— Cu alte cuvinte, aveți 
toate motivele să sperați că 
a doua decadă și trimestrul 
vor fi încheiate cu rezultate 
bune ?

— Fără discuție. Și aceas
ta nu este un deziderat ci o 
convingere care, veți vedea, 
se va traduce în fapte.

— Considerînd afirmația o 
invitație ne vom lua permi
siunea ca după a doua decadă 
să revenim.

Interviu realizat de 
Dragoș CALIN

Alte relatări in pagina a 3-a.

miniere
Luna martie — ultima din 

primul trimestru al anului 
— a debutat fructuos la 
U.U.M.P. — unde harnicul 
colectiv de muncitori și teh
nicieni își înscrie la activ 
execuția a o seamă de uti
laje necesare exploatărilor 
miniere.

In decada I au fost expe
diate beneficiarilor două co
livii de extracție și o seamă 
de agregate și piese însu- 
mînd un volum însemnat 
de muncă. Totodată, se află 
deja In plină execuție, ur- 
mind a fi terminate in săp- 
tăminile următoare și expe
diate minelor 20 transportoa
re TR-2. 20 dispozitive tip 
D.L.C.-l pentru legat cabluri 
la colivii, 1 500 bucăți grinzi 
articulate, 7 colivii de ex
tracție cu două etaje, două 
schipuri de 8 tone capaci
tate. 12 frine pneumatice, 8 
bucăți frîne simple cu con
tragreutate, impingătoare 
pneumatice, stația de acțio
nare a telescaunului de la 
Paring, patru bucăți auto- 
caloare tip A.C.-36 și o sea
mă de piese de schimb ne
cesare exploatărilor miniere 
din Valea Jiului sau din 
alte centre miniere.

Consiliul d» Stat al Re
publicii Socialiste România 
decretează:

ART. 1. Atribuțiile ministe
relor și ale celorlalte organe 
centrale de stat și structura 
lor organizatorică se stabilesc 
prin lege.

Organizarea se face In mod 
unitar, pe baza normelor pre
văzute In prezentul decret.

ART.2. Structura organiza
torică a ministerelor și a ce
lorlalte orqane centrale poate 
cuprinde, în funcție de volu
mul, complexitatea, importan
ta și specificul activității, ur
mătoarele tipuri de comparti
mente :

a) birouri ;
b) servicii ;
c) direcții ;
d) direcții generale ;
e) departamente.
In afara compartimentelor 

menționate mai sus, în unele 
ministere și organe centrale 
se pot organiză, potrivit spe
cificului, oficii, care vor fi a- 
similate, după caz, cu servici
ile sau birourile.

ART. 3. Biroul se poate con
stitui dacă pentru îndeplini
rea unor activități omogene 
este necesară o delimitare or
ganizatorică distinctă. Biroul 
poate fi organizat fie indepen
dent, fie în cadrul unui servi
ciu, dacă volumul de muncă 
necesită un număr de cel pu
țin cinci persoane.

ART. 4. Serviciul se poale 
organiza pentru îndeplinirea 
unor activități importante, cu 
volum mare de muncă, sau. 
pentru mai multe activități 
complementare, care necesi
tă o conducere unitară.

Serviciul se poate constitui 
dacă volumul de muncă nece
sită un număr de cel puțin 15 
persoane.

In cadrul serviciului pot 
funcționa atît biroul cit și 
executanți subordonați direct 
șefului de serviciu.

De asemenea, se pot orga
niza servicii cu cel puțin 10 
persoane, în care caz execu-

fanții sint direct subordonați 
șefului de serviciu.

ART. 5 Direcția cuprinde 
mai multe servicii sau birouri 
independente, care desfășoară 
activități complementare.

Direcția se constituie dacă 
volumul activității necesită 
40—60 de persoane.

In funcție de natura activi
tății, direcția se poate consti
tui și cu un număr mai mare 
de persoane. De asemenea, se 
pot constitui direcții avlnd un 
număr de cel puțin 30 de per
soane; dacă volumul și impor
tanta lucrărilor necesită a- 
ceasta și dacă direcțiile nu au 
In componenta lor birouri sau 
servicii.

ART. 6. Direcția generală se 
poate constitui — în cadrul 
unor ministere, organe centra
le sau independent — pentru 
delimitarea organizatorică a 
unui grup de activități repre- 
zentînd un domeniu functional 
distinct, o ramură, subramură 
sau sector de activitate, dacă 
volumul și importanta activită
ții necesită aceasta. Direcția 
generală se poate constitui nu
mai dacă volumul de muncă 
necesită cel puțin 80 de per
soane.

In cadrul direcției generale 
se pot orqaniza direcții fără 
servicii, servicii sau birouri cu 
respectarea prevederilor lega
le privind constituirea acestor 
compartimente.

ART. 7. Departamentul se 
poate constitui in mod excep
tional în cadrul unor ministe
re, al altor organe centrale cu 
activitate complexă, sau in
dependent. pentru asigurarea 
Conduceri.‘ ’.tare a unor că
rnuri; activități sau sectoare 
de import ntă deosebită.

Departamentul poate ‘n
rom -nenta sa ""•;tii. servi
cii si birouri, constituite cu 
res, tarea preved lega
le privind înființarea acestor 
con tirtente.

ART.. 8. Consiliile, ministere
lor vor conoiice nemijlocit

cețHralele și celelalte unităti 
economice independente.

ART. 9. Personalul din mi
nistere șl din celelalte orqane 
centrale se compune din urm <- 
toarele categorii:

a) personal de conducere ;
b) personal de execuție de 

specialitate ;
c) personal do ekeculie-ad- 

ministrativ ;
d) personal de deservire.
Se aprobă nomenclatorul 

funcțiilor de bază ale person i- 
lului de conducere, personalu
lui de execuție de specialități', 
personalului do executie-ad- 
minislrativ, și ale personalii- 
lui de deservire din ministere 
?i celelalte organe central*1, 
prevăzut în anexă, care ia**?
parte integrantă clin p 
decret.

rezentu)

ART. 10. Prin legile de or
ganizare și funcționar-- ale mi-
nisterelor sau altor argane
centrale se stabilesc nomen-
claitorul specific de (uncțil,

SPORT
+ Amplu program de lucru 

pentru întreaga mișcare 

sportivă a Văii Jiului (o- 
pinii pe marginea Hotărî- 

rii Plenarei C.C, al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea 

continuă a educației fizice 

și sportului)

+ A reînceput campionatul 

național de fotbal (rezul

tatele etapei ; cronica me

ciului Jiul - „U" Cluj ;
clasamentul)

+ JUDO ; Două titluri de 

campioni județeni

Operativitate - 
economii

In scopul ușurării opera
țiilor de descărcare a căr
bunilor din vagoane. încăr
carea vagonețllor care 
transportă cărbunele la sta
ția de alimentare, încărca
rea in vagoane a zgurei în 
vederea evacuării ei de pe 
raza unității. Depoul de lo
comotive Petroșani a fost 
dotat recent cu un tractor 
graifer.

Mecanizarea lucrărilor a- 
rătate a eliminat un vo
lum mare de muncă fizică 
și, pe Ungă scurtarea ope
rațiilor, aduce depoului o 
economie netă lunară de 
8 000 lei.

/ntotdeauna m-a fasci
nat și am admirat 
sincer îndeletnicirea 

acelor oameni, care prin na
tura profesiei lor, fac ca in 
căminele noastre să pătrun
dă curentul electric, acest 
indispensabil atribut al vie
ții moderne. Cum altfel de- 
cit temerară, putem numi

Nomenclatorul funcțiilor 
de bază din aparatul 

ministerelor și celorlalte 
organe centrale

I — FUNCȚII DE CONDUCERE
1. Director general
2. Director general adjunct
3. Director
4. Director adjunct
5. Șef serviciu
6. Șef birou

II — FUNCȚII DE 
EXECUȚIE DE SPECIALITATE 
A — Funcții cu caracter ge
nera]

1. Inginer, economist, chimist, 
fizician (sau altele simila
re) principal I.

2. Inginer, economist, chimist, 
fizician (sau altele simila
re) principal II.

3. Inginer, economist, chimist, 
fizician (sau altele simila
re) principal II.

4. Inginer, economist, chirhist, 
fizician (sau altele simila
re).

5. Tehnician principal.
6. Tehnician.
7. Planificator (contabil, sta

tistician, merceoloq) prin 
cipal.

8. Planificator, contabil, sta
tistician, merceolog.
9. Funcționar principal.

10. Funcționar I.
11. Funcționar JI.
12. Casier principal.
13. Casier.
14. Traducător principal.
15. Traducător.

B — Funcții in comparti
mentele cu sarcini de inspec

ție și control
1. Inspector general.
2. Inspector principal.
3. Inspector.
4. Revizor contabil principal.
5. Revizor contabil.

C — Funcții de specialitate 
juridică

1. Consilier juridic șef.
2. Consilier juridic principal, 

arbitru principal.
3. Consilier juridic, arbitru.
4. Jurisconsult principal, con

sultant arbitrai principal.
5. Jurisconsult, consultant ar

bitrai.
D — Funcții pentru activita

tea de invățămint, personal, 
documente secrete, reclamații, 

sesizări si protocol
1. Inspector principal.
2. Inspector.
ITl — FUNCȚII DE EXECUȚIE 

ADMINISTRATIV
1. Stenodactilograf principat
2. .Stenodactilograf.
3. Dactilograf principal, se- 

cretar-dactilograf.
.4. Dactilograf.
5. Șef cabinet.
6. Funcționar administrativ 

principal.
7. Funcționar administrativ. L
8. Funcționar administrativ II.
9. Registrator principal, arhi

var principal.
10. Registrator, arhivar.
11. Magazioner principal.
12. Magazioner.
13. Achizitor principal.
14. Achizitor.
IV — FUNCȚII DE DESERVIRE
1. Personal de serviciu.
2. Personal întreținere clădiri.
3. Personal pentru multiplicare
4. Personal de conducere și 

Întreținere auto.
5. Personal de pază și P.G.I.
6. Telefonist, liftier, bufetier.

numărul maxim al personalu
lui de conducere, al oersona- 
lulul de execuție de speciali
tate, al personalului de exe- 
cuție-administrativ, precum si 
al personalului de deservire.

In vederea folosirii rationa
le a cadrelor cu pregătire su- 
perioră, astfel Incit acestea să 
fie repartizate cu prioritate 
spre activitățile de conrnptje, 
control general tehnic, prin 
legile de organizare ale minis
terelor sau altor organe cen
trale se va stabili raportul 
dintre numărul personalului 
cu studii medii și cel cu stu
dii superioare. In acest scop, 
in termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezen
tului decret. Consiliul de Mi
niștri va prezenta spre aproba
re normative unitare de perso
nal cu studii medii și superi
oare.

ART. 11. Personalul care ur
mează a fi încadrai în funcții 
de conducere inferioare sau 
în funcții de execuție, prin 
organizarea ministerelor și a 
celorlalte organe centrale 
prevăzută in prezentul decret, 
va beneficia, cu precădere, de 
majorarea salariilor planificată 
pentru actualul cincinal.

Majorarea salariilor prevă
zută în alineatul precedent va 
fi aplicată la noua funcție în 
oare s-a făcut încadrarea.

ART, 12 Se recomandă orga
nelor ' centrale ale organ t i
ler de masă și obștești să a- 

.plice în mod corespunzător 
dispozițiile prezentului decret,

ART. 13. Prevederile prezen
tului decret vor fi aduse la 
îndeplinire pină la data de 20 
martie 1973.

Președintele 
Consiliului de Stat. 

NICOI.AE CEAUȘESCU

munca acestor oameni 
dude in ea temeritate, 
bracă notă de eroism. .

in-
im-

' ceste. aprecieri mi-au 
f o dată intă-

. zilele trecute.
E.C.E. Paroșeni. 
a ăvut loc o

j» ceste. apr 
JU fost in că 

rite. zii
uh- 
lu-

Oameni la înălțime
munca liniorilor, a acelor 
oameni care, in condiții de
osebit de grele, „agățați“ 
doar intr-o centură de sigu
ranță pe cablurile de înaltă 
tensiune sau in virful vreu
nui gigantic stilp metalic, 
se străduiesc să remedieze 
in scurt timp avariile pro
duse liniilor electrice de in
temperiile naturii, pentru ca 
acel flux continuu de elec
troni, in formidabila lor „a- 
lergare", cu o viteză de 
360 000 km/s, să nu fie prea 
mult timp oprit, să nu fim 
frustați o perioadă prea în
delungată de multiplele bi
nefaceri ale curentului e- 
lectric. Da, neindoielnic,

crare de 
osebită. ___ .... ,___
funcțiune, intr-un timp re
cord, de 6 zile — tind s-a 
lucrat in medie cite 15 ore 
zilnic, in condiții atmosferi
ce deosebit de vitrege, cu o 
vizibilitate extrem de redu
să, pe ninsoare și viscol — 
două linii noi de 35 kV — 
pe ruta Lupeni I și Lupeni 
II, care vor alimenta cu e- 
nergie electrică exploatările 
miniere Lupeni și Uricani. 
Aceste lucrări trebuiau e- 
fectuate de Electromontaj 
Sibiu, prin lotul Vulcan, dar 
fiindcă termenul de execu
ție a fost depășit de mult
timp, iar lucrarea nu mai

o importanță 
Au fost puse

putea suferi nici o aminare, 
s-a apelat la ajutorul colec
tivelor de muncitori de la 
secția reparații electrice și 
atelierul PRAM- de la E.C.E. 
Paroșeni.

£ fortul comun al celor <<
două colective a fost >>
transpus faptic cu 

succes. In seara zilei de 4 ??
martie a.c.,. la 21 și 50 mi- 
nute. după nenumăratele o- >? 
re de muncă asiduă, de in- ss 
cordare maximă, din camera 
de . comandă, in urma ulti- \\
melor verificări de amănunt 
au fost date semnalele de 
cuplare in sarcină a noilor >>
linii.,. ■ c?

Coparticiparea celor două <<
colective de energeticieni la >2
finalizarea acestei lucrări, <<
dăruirea totală și înalta >>
competență profesională in 
învingerea dificultăților i- >$
vite pe parcursul acestei ac- <<
tivități au demonstrat că ex- >$
pertența actuală constitute <<
o premisă sigură, ce va pre- ss
figura, indubitabil, obține- <c
rea de noi izbinzi.
(Continuare in pag. a 3-a)

Ionel ȚABREA

încă o cupă cu mortar 
sosită la destinație, încă un 
etaj ?i blocul crește văzind 
cu ochii...

NICOI.AE
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Hotărîrea Plenarei C. C. al P. C. R. cu privire la
dezvoltarea continua a educației fizice și sportului

mișcare sportivă
Intredqa noastril presi a pnbltcal HO
\R|RFA PLENAREI CC. Al P.C.R. CI 

PRIVIRF IA DE7VO1 TAREA CONT1NI \ 
\ EDUCAȚIEI FÎ/ICP 51 SPORTUII l 
locumcnt de o dcnsehllâ însemnătate Im 
etică si practică, a cărui transpunere in 
iată va ctolcnnina îmbunătățirea substan- 
ală a muncii cc se desfășoară într-un 
nrnrnin imcsftt cri Sarcini multiple sl 
nalte responsabilități tn societatea noaslră
xinteîlzind o xasfă experiență, dohlnd’lă 

parcursnl anilor, In făurirea sistemului 
nstru de educație fizică si sport pornind 
o la print Ipllte generale ale acestei a< 

ilvltâți dat finind ronț de condițiile «pe 
elitre României de Stadiul ei «cinai de 
dezvoltare soclal-rconomică. Holărlrra a-

ATLETISM

Comportare
onorabilă

a sportivilor
hunedoreni

studiu apro-

boirtCctză nn ansamblu tematic \artei, ni 
prinde o marc bogăție de idei șl indicații 
care presupun neîndoios, un 
Inndal și pprurscrenl.

In coloanele acestei paqini saplăminale 
ne propunem să ne oprim in lunile <v 
urmează - asupra unoi considerente de 
principiu asupra unoi trăsături generale 
drlinllorll atil pentru conținutul docil 
mentuhll care sc sa aila permanent pr 
masa noastră dr lucru. <11 *1 pe problema 
flca actuala a «portului Vili Jlttlul, nr 
propunem să dăm... curs liber opiniilor 
cadrelor de specialitate In domeniul spor
tului. sportivilor fruntași, ale tuturor celor 
ce doresc continua prosperitate a spot- 
tulul pe aceste străvechi meleaguri. Ren 
Iru început azi primele două ecouri.

Munca educativă o sarcină permanentă
Săptămîfla trecuta a fost do

minată do uh eveniment ma 
lor pentru dezvoltarea sportu
lui românesc. Plenara C.C. al 
P.C.R. vădind grija statornică 
~u care partidul și statul nostru 
inronjoflTtî mișcarea sportivă, 
a analizat aprofundat întreaga 
rețea a sportului românesc, 
felul cum s-au desfășurat și a 
plicat in pTactică masurile 
reieșite din documentele de 
partid privind îmbunătățirea 
activității politico-ideoloq'ce 
și cultural-educative a tuturor 
oamenilor muncii. Decurge, ca 
o realitate de netăgăduit, din 
acest Important document fap
tul câ sportul, parte inteqran 
tă n culturii noastre sorialis 
te. este condus Si sprijirt’t di 
rect de către partid. Este 
deosebit de limpede pentru 
toii cei care lucrează in do 
meniul educației fizice și a 
«portului că au obligația mo 
raia de a promova, in loalo 
situațiile, cu fermitate spiritul 
de partid, acel spirit intfahsi- 
uenl față de lipsurile ce apar. 
'OiTitul sincerității și combati- 
vitalea. Pentru că, trebuie să

exista Încă nea-recunoaștem.
(unsuri in activitatea unor a- 
sodații și cluburi sportive, ca 
de pildă : alterarea spirtului 
de întrecere. renunțări la 
demnitatea sportivă, fenome
ne de indisciplină pe terenul 
de joc șl in afara lui, conces’i 
făcute in procesul de pregăti
te. tolerarea unor manifestări 
retrograde față de munci. Du
că vom manifesta fermă exi
gență față de fenomenele de 
indisciplihă, promovînd perse
verent atitudinea corectă față 
de munca, stâpînirea de sine, 
dăruirea in joc și altele, este 
evident că vom educa mai Vi
zibil acele trăsături morale pe 
■ arc sportul le dezvoltă, a- 
lunci cind se respectă integral 
principiile salo.

Prima condiție a unei efici
ente munci educative o tepYe- 
dnlM < limatui moral din ca 
drul asociațiilor sportive, o 
concordanță in vorbe șl fapte 
atlt ale conducătorilor, antre
norilor cit și alo spotrvllor. 
Intro astfel de situație, vor
bele de paradă, angajamentele 
formale nu au ce căuta filftd-

că nu ajuia nici măcar celor 
care le rostesc. Numai cu pla
nuri --
Este vorba de si himbărl mult 
mai profunde ce se impun în 
sportul nostru...

Prin diverse forme și mij
loace cum sint învățăittlntul 
politii, expuneri pe teme eli
ce, vizite la locuri Istorice, la 
Ihlrerplnderi economice, vizi
onări in colectiv a filmelor 
cU valoare educativă, sportivii 
noștrii au posibllilalea să cu
noască cît mai bint^.- politica 
internă și externă a partidu
lui, mai 
tea lor

nu vom face nimi I

Mișcarea sportivă de masă

a fost impulsionată.

Se așteaptă „replica6

tineretului !
Nu mai .constituie^ pentru 

nimeni, nici un secret faptul 
că Uzina de utilaj minier, din 
Petroșani, unitate „pilon- a 
activității extractive clin sub
teran. cucerește laurii întiie- 
tății pe plan profesional, gra
tie dibăciei și priceperii har
nicului colectiv de munci
tori. ingineri și tehnicieni ai 
uzinei. Demn de remarcat e 
faptul că aici, unde se nasc 
acei coloși de fier ce răpesc 
adincurilor cărbunele. peste 
1 300 de salariați nu depășesc 
vtrsta de 30 de ani. Cu alto 
cuvinte, „bâtrîna” uzină tră
iește și pulsează grație... tine
reții sale. Lucrează aici oa
meni pentru care satisfacția 
datoriei împlinite nu deter
mină aparentele stări de 
creare a necesității unui re
paus total pentru refacere fi
zică. Dimpotrivă. Nici strun
gul. nici ciocanul sau orice 
altă unealtă sau mașină nu 
reușesc să conducă la o a- 
patie fizică. impulsionînd 
chiar organismul înspre o 
continuare a mișcării mușchi
lor în direcția opusa, aceea 
a refacerii prin ,. efort pe te
renurile si în sălile de sport.

Numai în acest fel 
fi explicată dorința a peste 
1 300 de oameni, de a fa
ce sport. Ce fac organele com
petente din uzină pentru a 
hrăni îndeajuns această sete 
de mișcare în scop recreativ? 
Răspunsul l-am căutat la in
terlocutori a căror pasiune 
pentru fizică este
recunoscută, oameni pentru 
rare noțiunea de sport a de
venit. de ce nu am spunea-o, 
un ..microb"...

Termhtul Ion Gurka. >in 
fo«t popicar do ..marcă1-, as
tăzi un suporter „de elită" 
al ' ituror tramurilor petroșă- 
nepe 
le- ----- ----- ..
a|d «a uzină echipe de han- 
bal 
pw 
an*
Iul. ------ ---- .
materiale reduse împiedică 
aft-mare concludente. *” 
țn«L __  _ .1
rR «I arde minime cheltuieli 
alo „I1“-lul nostru Inehit ce
lelalte sporturi, unde poate 
foarte multi tineri ar avea 
posibilitatea «ă-și etaleze rit 
mai mult talentul. Cu putină 
bunăvoință, cred că se poate 
(are mai mult pentru a orga
niza romnetBlI de nia«ă. sin
gurele in măsură a angrena 
un număr marc de salariați, 
indiferent de vîrstă și. toto
dată, ade\ăratc surse de noi 
talente rapablle a apăra pe 
viitor culorile uzinei in con
fruntările ru sportivii din al
to întreprinderi”.

Ex-campionul european la 
bob. maestrul «portului Pe
tre llrtetovtei completează i- 
deea • ..Nu trebuie să ceară 
organizatorii competițiilor 
noastre rezultate de la primul 
concurs. Primele insuccese nu 
deranjează niciodată pe cei 
ce doresc cu adevărat să 
practice sportul. Infruntind 
greutățile organizatorice,
chiar lipsa unei baze materia
le corespunzătoare, ru pa
siune se pot realiza lucruri

nici

la indemină 
echipament 

o bază 
cit amenaja- 

celor 
este

mai 
greu.

două

frumoase. Este foarte adevă
rat că, neavînd 
nici un fel de 
sportiv, 
sportivă cit de
tă, conform 
elementare norme, 
dar nu imposibil'

Am redat aici numai 
din impresiile culese printre
pasionați! mișcării fizice, poa
te nu cu cele mai concludente, 
dar în orice caz destul de 
semnificative. De la bun în
ceput, se pot trage două con
cluzii 1) Organele compe
tente (Asociația sportivă „U- 
tilajul”. comitetul 
lui din uzina.

ales în callla- 
de sportivi de 

performantă, pattiCipanli la 
competiții sportive de ma
re amploare.

Antrenorii care participă, a- 
lături do sportivi, la invăța- 
mintul politic și în proce.ulde 
pregătire trebuie însă să nw- 
nifesto mai multă preocupări' 
pentru educarea acestora cît 
și pentru pregătirea lor fizi
că generală tehnică și tactică, 
Se poate afirma că, la majori
tatea echipelor noastre divizi
onare și cele județene se ob
servă in ultimii ani, mai mul
tă dăruire în joc, existența 
spiritului de luptător pen
tru prestigiul asociației 
sportive pe care o re
prezintă. Climatul de seriozi
tate, principialitate și morali
tate fiind o condiție de bază 
a muncii educative, se impu
ne mobilizarea tuturor forțe
lor pentru îndeplinirea acestui 
deziderat,

In acest context, C.J.E.F.S, 
a adoptat, recent, un ansam
blu de măsuri concrete, cu 
responsabilitățile antrenori
lor, conducătorilor și jucători
lor» menite să schimbe situa
ția In secțiile de fotbal iar 
noul retur să debuteze La un 
nivel tehnic și disciplinar su
perior.

A ne ocupa cu înalt rimț 
de răspundere de îmbunătăți* 
rea muncii de educație comn< 
nistă in rindul fotbaliștilor, 
rugbiștilor, luptătorilor, al tu
turor sportivilor — iată înalta 
îndatorire a activiștilor și a 
conducătorilor din secțiile 
sportive ale tuturor asocteți* 
ilor, sarcină permanentă Ira 
sată do conducerea partidului.

Prof. Dorol VI ADLSI AV. 
președintele C.M.E.F.S.

Petroșani

Duniinicfi, 11 martie, 
lașul Tg. Jiu n găzduit 
reușit cofteur* de cros 
care au participat peste 200 
de aport ivi și sportive ra
pt ezm tind ornșelc fllnini- 
cu-VIleea, Reșița. Deva. Pe
troșani, (’Arbunești șl Tg. 
Jiu.

Organizat rle către Con
siliul județoitu pentru edu
cație fizică și spurt Gurj, 
roneursiil enrr n avut lor 
pe străzile principale ale 
orașului a făcut o reușită 
propagandă atletismului^ a- 
tît prin numărul maro de 
concurent! cît șl al sper
iaturilor prezenți pe între
gul traseu.

Municipiul nostru a fost 
prezent cu un număr de 
10 sportivi și sportive a- 
parținînd Școlii sportive și 
clubului sportiv Jiul din 
Petroșani, care îndrumați 
și pregătiți de antrenorul 
loan Clofîeă au, reușit ea 
și dr dai;1 aceasta «a cu- 
ccreosoă nu mai puțin de 
trai locuri 
curi 
closnmrntul general 
dețe. Hunedoara a 
primul lor datorită 
port Arii excelente a 
tiVllor din Petroșani șl a 
celor de la Liceul nr, 2 
din Deva, de pregătirea 
cărora «e ocupă tot an
trenorul Ioan Cioficâ.

ConCUrSttl S-a organizat 
la patru categorii de vîrs- 
tă (juniori III. II. I si se
niori). separat fete și sepa
rat băieți șl din cele opt 
titluri puse în joc. patru 
au fosl cucerite de soorti- 
vil bunedoreni. lată pe 
sportivii a1 căror compor
tare a fo=t mai mult de- 
cît onorobilă • categoria ju
nioare Hl : Liliana T'her- 
teș — Școala sportivă Pe
troșani • cateeoria iunioa- 
re II Marin T.ăzăresc — 
I,Ierul nr. 2 Deva ; cate
goria juniori I : Eugen Bob 
ban — Școala sportivă Pe
troșani • categoria seniori : 
Tona Mr-’hem — Jlttl Pe- 
teosîmi. S-nu mai eviden
țiat vâslle ArhlD ri Monica 
lăcdb.

1 și H.lt# 10- 
fruntașe. Dealtfel, in 

pe ,ju- 
ocupat 

eom- 
spor-

S. BAI.OI

A început returul
campionatului

municipal de popice
Slmbătâ și duminică, pe 

arena „Utilajul-* din Pe
troșani echipa locală Uti
lajul a întîlnit formația 
minerilor din Vulcan.

Mcrgînd pe linia bunei 
comportări, popicarii 
troșăneni au oljținut
nici o dificultate victoria. 
Școr final 4767 la 4556 p.d. 
S-au evidențiat Zoftnn XI- 
bu - 811 p.d.. Tull’.i Venc- 
zel — 802 o.d.. Ion Pop — 
800 o.d . Gheortrhe Moga Și 
Marin borari!, fiecare CU 
cite 780 p.d.

H. STAÎCU

poate

nr «ounea printre alle- 
Mal ieri, aveam șl noi.

Mtetl si fete, volei, po
tente de masft. Astăzi, 

nai rămas doar ru fotba- 
undr insă posibilitățile 

■mare concludente. Si to- 
i mal ''ft-tl vine a crede

sindicatu- 
__  ____ comitetul 

U.T.C.) trebuie să perfecteze 
acțiuni de masă cit mai mul
te și Ia o gamă largă de dis
cipline sportive ; 2) Baza ma
terială actuală nU corespunde 
integral cerințelor Referitor 
la prima subliniere e bine 
totuși să arătăm câ, în mod 
special, după numirea unui 
președinte al comitetului sin
dical. în persoana tovarășu
lui Aurel Slăbii, mișcarea 
sportivă de masă a cunoscut 
un vădit impuls. „Tinere
tul de la noi, ne destăinuia 
tehnicianul Nicolae 
președinte al A.S.
Petroșani, 
sportului.
noastră crește deci, fiind a- 
cum obligați de împrejurări 
(n.n împrejurările numindu- 
se, de această dată, „apetit" 
de mișcare) «ă organizeze 
noi competiții. Timpul nefa
vorabil șl pasiunea recunos- 
culă a salariațllor noștri pen
tru șah, tenis de masă și 
popice ne obligă să reluăm 
întreceri la aceste discipli
ne. Apoi, odată cu amelio
rarea condițiilor atmosferice, 
nu vom uita fotbalul, hand
balul, voleiul, atletismul. Vom 
avea de intîmpinat greutăți 
cu bazele sportive. Pînă mai 
ieri aveam o asemenea ba
ză sportivă la poligonul pro
priu de tir. Așa. pe neobser
vate însă, secția noastră de 
tir. afiliată si la federația de 
specialitate, s-a autodesflln- 
tat din lipsă de fonduri, pier- 
zîndu-și și baza. Consiliul 
poDitlâr municipal petroșani 
a dispus mărirea acestui poli
gon. Am început, deci, lu
crările de demolare, absolut 
necesare extinderii, dar aici 
ne-am oprit... Sîntem dispuși 
să facem muncă patriotică, 
numai să ni se pună la dis
poziție mașinile-unelte ne
cesare. Dorim să avem o ba
ză proprie, să nu ne „ploco- 
nim“ la nimeni și vă asigu
răm că rezultatele nu vor în- 
tirzia să apară".

Desigur, o discuție pe tem., 
abordată poate fi prelungită. 
Renunțăm însă, urmînd a aș
tepta rezultatele concrete ale 
frumoaselor perspective ce 
se întrezăresc la încenutul a- 
cestui an. Cei mai tineri si 
poate chiar și mal oo’in ti
neri salariați din uzină «înt 
primii care trebuie să răs
pundă prezent chemărilor 
lansate, cunoscută fiind im
portanța mișcării fizice si a 
sportului în zilele noastre.

JUDO: Două titluri 
de campioni județeni

etapa jude- 
individual de

Lazăr,
Utilajul 

gustula prins
Responsabilitatea

Nicolae LOBONȚ

A reînceput campionatul național de fotbal

Rezultatele tehnice
Dinamo București — F.C. Petrolul 
Rapid București — ,U" Craiova 
Steagul roșu Brașov — C.S.M. Reșița 
X.S.A. Tîrgu Mifrcș —• Stc ftUa 
F.C, Argeș — U.T. Arad
C.F.R. Cluj — Farul Constanța
S.C. Bacău — Sportul studențesc
Jiul — „U" Cluj

Etapa viitoare
„U“ Craiova — Dlnumo : 

„U“ Cluj — F.C. Argeș ; Fa
rul — Steagul roșu : .Steaua 
— C.F.R. Cluj ; C.S.M, Rc-

3— 1
4— 6
5— 1
1—0
3—0
3—0
I—1
l—l

și ța — S.C. Bacău ; Sportul 
studențesc — A.S.A, Tîrgu 
Mureș : F.C. Petrolul — Jiul; 
U.T.A, — Rapid,

CLASAMENTUL
1. Dinamo 16 » 3 4 26—IA 21
2. Steaua 10 8 4 4 27—13 20
3. „U" Craiova 16 A 7 3 29—23 19
4. C.F.R. Cluj 16 7 5 4 19—14 19
5. Jiul HI 8 3 5 23—20 19
6. F.C. Petrolul l« 7 4 5 15—14 18
7. S.C. Bacău 16 7 4 5 20—20 18
8. Steagul roșu 16 6 3 7 21 — 12 15
9. F.C. Xrgcș 16 6 3 7 24—17 15

10. Rapid 16 5 5 6 19—17 15
II. A.S.A. 10 7 I A 22—26 15
12. U.T.A. IA 4 A A 17—20 14
13. „ti- ciul IA 5 4 7 16—28 14
H. Farul 16 rt 3 8 9—19 13
15. C.S.M. Reșița IA 3 6 7 14—25 12
16. Sportul studențesc. 16 2 5 9 15—32 9

JIUL „U“ CLUJ 1-1 START ERONAT!
...Carevasăzică, 

nou față 
de primă 
Cel mare, 
repopulat 
stadionul 
nici de a - _ _. . _ _ . 
pe ocupanta locului 3 in cla
samentul diviziei A. Marile 
speranțe — poale nu chiar de 
sorgihîe dickonsiană -- ite-au 
minat, in ciuda timpului neîn
durător, în tribune... Am vi
brat intens, toată Iarna, la 
temperatura faptei prezentului. 
Adică a... locului 3 al Jiului 
pe care, firesc, nu-1 vedeam 
decit ca o escală spre mai 
sus, spre mai bine. De ce 
am părăsit totuși stadionul, 
apoi, cu un surîs mai mult 
fortat decit benevol, cu fețe 
de... parchet chihlimbarul ? Să 
facem o expunere de motive. 
Mai în Iii pentru că Jiul nos
tru șl-a început... curgerea, ca 
un ririiaș de munte, firav și 
repejor, așcunzîndu-se cumva, 
printre „vegetații", ca o săl
băticiune speriată. De ce? Me
ciul cu universitarii clujeni nu 
a fo«t privit, așa cum credem 
că au făcut-o unii suporteri 
ai Jiului cu nestăvilit opti
mism. Dimpotrivă, și nu cu ri
goarea impusă o’e știuta re
naștere din propria cenușă a 
unei echipe care, la momentul 
oportun, are resurse să-și mo
bilizeze total forțele. Jiul a 
intrat în teren decisă să tran
șeze urgent în favoarea sa 
destinele meciului. Nu s-a îti- 
limplat Insă așa. încolțită, 
poate, în răsadurile conștiinței 
fotbaliștilor noștri încă înain
te de fluierul incipient al me
ciului, teamă de o eventuală 
relurnare a calculelor a fosl 
suplimentată, chiar în minutul 
2. în urina unei elementare

ială-ne din 
în față cu fotbalul 
divizie. Cu fotbalul 
cum se zice! Am 
duminică, cu toții, 
din Petroșani, dor- 
o revedea „la lucru”

greșeli a lui Onuțan, Stoker 
trimllînd 
cuperată (cu ajutorul, 
telul) ’ 
dusă 
briei.

Ce 
v(Glorie dospită 
in tabăra clujeană 
lată în permanență de inco
erența acțiunilor ofensive ale 
gazdelor — și un vălmășag 
o'e intenții egalizatoare ale 
gazdelor, zdrobite cu precăde
re la marginea careului de 16 
metri clujean, dominat cu au
toritate și... cap de Mihăilă și 
Solomon. Calmul cu care Jiul 
a abordat partida fiind frînl 
încă din capul locului, se im
punea reqenerarea treptată a 
acestuia. Nu au fost capabili 
jucătorii Jiului să înscrie, în 
pofida ocaziilor, mai devreme 
un gol, care să reaprindă spe
ranțele in victorie — cu alte 
(uvinle, a jucat Jiul sub va
loarea recunoscută ? — sau
ao'versarul (și 
irul) a frînal 
ale favoriților 
variantă pare 
lă. Și afirmînd acest lucru, ne 
(findim in principal la... lam- 
ploamelc de bal din „mătasea" 
nopții cu care i-au întimpinat, 
la ieșire, pe „egalizatorii" din 
teren spectatorii de pe stadio
nul „Jiul" — vădind totuși o 
mulțumire. E cert că, în ciuda 
palorii fetelor înghețate de

„acasă" mingea re- 
1... noro- 
și intro- 
Ion Ga-

de Uifăleanu 
in poarta lui

a urmat ? O 
la

poftă de 
maximum 
- alimen-

poaite și arbi- 
bunele intenții 

noștri ? Prima 
mai... plauzibi-

ger. spectatorilor noștri le ră- 
mînea pe retină doar imaginea 
golului salvator al lui Libardi 
din ultimele minute ale jocu
lui. Nu, arbitrul Constantin 
Petrea din București nu a fa
vorizat echipa oaspete, a dat 
doar cîleva decizii eronate. 
Atît! Nu avem dreptul să 
transbordam pe spinarea con
ducătorului jocului vina ega
lului de duminică și, totodată, 
să-i scăldăm pe băieții 
Ștefan Coioum în... rouă dimi
neții sau intr-un pahar de sa
vuroasă ..Lacrima Christi" ! Să 
ne amintim doar că cei ce tre
buiau să dea culoare, gust și... 
eficientă atacului nostru — ne 
referim în special la cuplul 
atacanților centrali Mulțescu 
și Stoian - au fost in teren 
ca niște... bujori sălbatici în- 
tr-o grădiniță de mai înmires
mat. Repetăm și cu această o- 
cazie, lotul la Jiul ține de mo
dul cum ..merg" in meci ata- 
canțil centrali. Duminică, n-au 
mers de loc. Aceasta a văzut-o 
oricine. Zadarnic' s-au zbătut 
exemplar Naqhi. Stocker, Ton- 
ca sau Libardi și temporar 
Naidin și Stan Gabriel, dadă 
cei ce sini investiți cu finali
zarea au încurcat ițele meciu
lui în permanență!... Adunîno’ 
de pe drumuri impresiile îm
prăștiate mai sus, să conchi
dem asupra părerii de ansam
blu •• Jiul, duminică, nu a ju
cat nici pe departe la valoarea 
etalată in toamna trecută :

ascendenlul moral, cauzat de 
golul intimplcilor al lui Ulf<5- 
Irinu. a dereglat mecanismul 
echipei din Petroșani în care 
s-a făcut simțită absența lui 
Rozsnai. impunînd „unspreze- 
celui" lui Ștefan Coidum o a- 
oevărată risipă de energie 
spre egalarca situației. Ca 
lest de verificare — dacă ar 
fi să socotim astfel o partidă 
oficială — meciul a corespuns 
doar în ce privește... forma fi
zică. Tn această direcție, Jiul 
a etalat virtuți nobănuite. S-ar 
putea ca acesta să fie meciul 
relansării. Să-1 așteptăm pe 
cel de la Ploiești. Și să spe
răm că vor fi aduși în pleni
tudinea forțelor Mulțescu, 
Rozsnai și Szabados. E 
lut necesar...

Pînă atunci — încă 
cuvinte despre meci. In 
repriză au ratat 
Stoian. Faze frumoase nu a i- 
nițiat decit Stan Gabriel, cîte- 
va. în a o'oua repriză — o oca
zie mare a lui Georgescu (min. 
48), imitat de Stoian și splen
didul gol al lui Libardi.

Au jucat la JIUL: Ion Ga
briel — Georgescu, Tonca, 
STOCKER. Onuțan (DODU) — 
NAGHI, Libardi — Stan, Mul- 
țescu, Stoian (Urmeș), Naidin | 
„U“ CLUJ: ȘTEFAN — Crețu, 
M1HĂILĂ. SOLOMON. Poraț- 
chi — Anca, Mureșan — Uifă» 
leanu (Soo). Munteanu, Barbu, 
Lică.

abso-

două 
prima 

Libardi și

Cupa Voința1*fF

la schi a revenit...
In orașul OrSștie s-a organizat 

țeanâ a campionatului republican 
judo rezervată seniorilor ou care prilej alături de sportivii 
din Orăștie și Deva, au fost prezenți și cei de la clubul 
sportiv Șliihta din Petroșani, antrenați de către talentatul 
judoka, AlexanoTu Dima.

Cu toate că activitatea secției de judo din cadrul clubu
lui Știința Petroșani datează de numai cîficl luni. Iar | enlru 
majoritatea dintre sportivi concursul de la Orăștie a consti
tuit și primul concurs oficial, cucerirea a doua titluri de 
campioni județeni ca și comportarea huila a celorlalți spor
tivi este demna o'e toată lauda. Cele două lilluri de cam
pioni județeni au fost cucerite de Mircea Felea la < ategoria 
93 kq și Alexandru Dima la categoria + 93 kg. S-au mai e- 
vidențiat Constantin Bitigă, Ioan Mocran, Leonard Tomuță, 
Aurelian Ghiță. Nicolae Plai. Constantin LoqăsCu și Nlcolae 
Gină, care deși nu s-au calificat pentru etapa de zonă, ei au 
demonstrat reale perspertivn. garanție că la viitoarele în
treceri oficiale, printre protagoniști, nu vor lipsi nici stu
denții petroșăneni.

Parîngului 
Petroșani

S. BALOI

Rugbl ETAPA INAUGURALA
...a returului campionatului național de rughî, consu

mată duminică, a înregistrat o serie de meciuri viu dispu
tate și, totodată, o... suită de „corlgențc* la capitolul fair- 
play.

Știința Petroșani a jucat la Timișoara, in compania 
campionilor țării. Meciul dintre cele două „XV“-url stu
dențești, așteptat cu legitim interes dată fiind valoarea 
recunoscută a celor două combatante, a dat naștere — 
firesc — unui duel permanent, dîrz pentru culorile propri
ilor cluburi, presărat insă nu cu puține... durități (Dinu a 
fost eliminat în min, 56, „teamul" nostru studențesc râ- 
niînind să-și dispute șansele diminuate in inferioritate 
numerică !?)

Știința nu a jucat in totalitate la valoarea componen- 
ților ei, pierzînd întilnirea cu scorul de 6—0.

Celelalte rezultate *. Grivița roșie — Farul 18—4 ; Po
litehnica Iași — Steaua 0—8 : Gloria — C.S.M. Suceava 
14—0 ; Sportul studențesc — Vulcan 9—0 ; Dinamo — Pre
cizia Săcele 8—0 : C.S.M. Sibiu — Rulmentul Hîrlad 13—4.

In zilele de 10 și II mar
tie, pe pîrtiile din Paring 
s-a desfășurat concursul de 
schi dotat cu .Cupa Voin
ța" la care au participat 
35 sportivi din asociațiile 
„Minerul" și „Voința" Lu
peni, „Parîtigul" și „Voința" 
Petroșani, „Voința" Deva, 
„Voința” Hunedoara și Vo
ința" Hațeg. Timpul excelent 
șl zăpada foarte bună «u a- 
siqurat condiții excelente 
de concurs.

„Cupa Voința” a revenit 
sportivilor de la A. S. „Pa— 
ringul" Petroșani. Pe locuri
le următoare S-au clasat e- 
chipele „Minerul" Lupeni și 
„Voința" Petroșani. După 
cum am rost informați de 
către Andrei Gerslembrein. 
președintele secției 'de schi 
a A. S. Voința Petroșanii, 
organizarea concursului a 
fost bună iar arbitrii s-au a- 
chitat cu cinste <le îndato
ririle avute.

fată-i și pe < ișligălorii 
probelor i slalom special — 
seniori : Victor Mihut (Pa- 
rîngul Petroșani) , juniori : 
A. Schrot (Minerul Lupeni) ; 
fele: Viorica Hupca (Parîn- 
qul Petroșani); slalom uriaș 
— seniori: Victor Mlhuț ; 
juniori : losil Huda (Mine
rul Lupeni) ; fele: Viorica 
Hupca.

PreQâtiri febrile la Minerul Lupeni
deIn după-:>miaza zilei

8 martie, te Lupeni, divizio
nara C din lo aBlatc dup<) 
rum sinlem informați de că- 
Irn coreșponn'entul nostru vo
luntar Franclsc Corol — a ju
cat în compania Auruhu 
Brad. Scorul ffnal (3—0) 
„operă" a lui Cotroază. \ oi- 
cu i Crtelache si. mai 
mull dec it aceasta. jO',ul pre-.-

tal de e< hip.i Iul Theodor 
Mihalache da justificata în
crederi- susținătorilor acestei 
termalii, intr-o și mai bună 
'omportare 
ponatului.

Duminică, 
a jucat din

u Aurul Brad. De data
ta, scorul
I -0 (au înscris: Cotroază

în returul cam-

Minerul Lupen 
nou. tot acasă.

iceas- 
fost... majorat

in mln. 5, Turba tu in minu
tele 32 șl 51 și Moldovan, 
in mln. 84).

Formația utilizata : Șarpe 
— Ru». Șvedak (Borcan, o 
nouă „achiziție", de la Craio
va), Durdanglu. Serafim (V. 
Voicu. lot rfe la Craiova) 
Polgar. Crlstache — tucuh 
Gh. Voicu. Cotroa/ă Turba
te (Moldovan).

TEODORESCUV.

TELEX • SPORT • TELEX • SPORT
BERLIN 11 (Agerpres). — 

Echipa suedeză de fotbal 
Hammarby Sloeholm și-a în
ceput turneul în R.D. Ger
mană. juclnd la Berlin cu 
echipa locală Dynamo. Gaz
dele au practicat un joc foar
te bun, obținind victoria cu 
scorul de 6—2 (2—0).

★
PARIS 11 (Agerpres). — 

La Paris. în cadrul campio
natului european de fotbal 
(Tineret) s-au întîlnit echipe
le Scoției și Franței. Oaspe
ții au dominat Jocul, cîșli- 
gînd cu scorul de 3—0 (1—0), 

deprin punctele marcate 
Grav. Monicol și Steele.

★
TIRANA 11 (Agerpres). 

I.a Elbasan (Albania) s-a 
disputat meciul dintre ochi 
pa locală Labinoli șl forma
ția iugoslavă Sutjeska con- 
tlnd pentru „Cupa Balcani
că" la fotbal. Fotbaliștii alba
nezi au terminat Învingători 
cu scorul de 1—0 (0—0).

★
BEI .GRAD 12 (Agerpres). 

— In turneul internațional 
feminin do șah de in BH- 
grnd, maostra româncă Ale
xandra Nicolau continuă se
ria victoriilor In runda a 
6-a. juclnd cu piesele albe. 
Hexandra Nicola'i a învins-o 
pc Knzlovsks (UP.S.S). ntă- 
rindu-și la două puncte a-

vansul față de a doua cla
sată. Alte rezultate ale run
dei : Katia Jovanovici — 
Milivojevici 1—0 . Erenska — 
Pihailici 1—0 ; Voroczi — 
Kalhbrener 1—0 : Gordana 
Jovanovici — Shul 1—0 : 
Gheorghleva — VasnGcki 
1—0.

Clasamentul după 6 runde. 
1. Alexandra Nicolau (Ro
mânia) 5,5 puncte : 2. K. Jo
vanovici (Iugoslavia) 3,5 
puncte : 3. Veroczi (Ungaria) 
3 puncte (2) : 4. Koziovska 
(U.R.S.S.) 3 puncte (1) : 5—6 
Gheorghleva (Bulgaria). Kulh- 
brener (Iugoslavia) — 2,5 (1): 
7. Erenska (Polonia) 2 punc
te (3): 8—10. Shul (U.R.S.S. 
Milivojevici, G. .Jovanovici 
(ambele Iugoslave) 2 puncte 
(1): 11. Vasnecki (R.F.G.) 1.5 
puncte : 12. Pihailici (Iugos
lavia) 0,5 puncte (1).

★
NEW YORK 12 (Agerpres). 

Turneul internațional de te
nis de la Paramus (New Jer
sey) a fost cîștigat do ame
ricanul Jimmy Connors, ca
re obține a treia victorie con
secutivă în „circuitul indoor" 
din S.U.A. In finală. Connors 
l-a întrecut cu 6—1. 6—2 pe 
Clark Graabner. L« turneu 
s-a disputat și partida pen
tru locul trei, tn care româ
nul Uic Năstasc l-a învins

cu 6—2, 7—6 pe spaniolul 
Juan Gisbert.

★
PRAGA 12 (Agerpres). — 

Cea de-a 7-a ediție a compe
tiției internaționale de 
chei pe gheață pentru 
niori ..Cupa Dunării" a luat 
sfirșit la Bratislava, cu vic
toria formației locale Slovan, 
care. în finală, a învins cu 
scorul de 10—6 (3—1. 1 — 1,
6—4) echipa T .1. Gotwal- 
dow.

Selecționata de juniori 
României, 
cu 3—1 
formația Dukla Praga și 
terminat 
(0—1. 2-

ho- 
ju-

a 
care a întrecut 

(1—0. 0—0, 2—1) 
a 

la egulitnte • 4—4
2, 2—1) cu Jednota 

Trencin. s-a clasat în final 
pe locul șapte cu .'I puncte. 
Reprezentativa Elveției a >- 
cupat locul ont cu 2 puncte.

, *
SOFIA 12 (Agerpres). — 

Competiția internațională do 
sabie, desfășurată In Sofia, 
s-a încheiat cu victoria scri- 
tnwului român Dan Iriml- 
eiuc. care, în turneul final, 
a totalizat 5 victorii. Pe lo
curile următoare s-au el sat 
Hristov (Bulgaria) — 4 victo
rii, DRn Popescu (România) 
— 3 victorii. Ion Pop (?■ mâ
nia) — 2 victorii. Corn*’ Ma
rin (România) —o vicii șț 
Ivanov (Bulgaria) — 0 victo
rii.
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ritmicității
dona parte a lunii mar-

menține 
pfislt în 
mai nlcs 

fncc ordine și la
snrrăm < ă ink-ade-

Rezultatele primei

Dacă și sectorul 
își va face planul

La senudRmdâ. ing lonn 
Săbău. dirccîoml r.xpk.H;- 
rii miniere Dîija. ne spunea 
câ mina va intra pe făgașul 
ritmicității Deci cum s-a rea
lizat planul pc prima deca 
dă ?

— Planul a fost realizat în 
proporție de 102,2 la s 
Depășire mare a obținu» 1 
torul HI. avînd un plus 
I 199 tone, urmat de serv 
II. cu 448 tone. Probleme 
câ mai avem cu sectorul 
care «re o restanță do 1 
tone

— Datorită cărui fapt u
mas acest sector sub plan ’ 
— Sectorul I are această res
tanță. justificată de situa
țiile tectonice ale stratului 6, 
dar acenstâ situație se va 
redresa In stratul 6 a fost 
deschis si pus în funcțiune a- 
bataiul camera 2 est

— In perspectiva cum ve
deți realizarea planului de 
producție ?

— Avem deci o situație bu
fi, azi (12 ITT ’ n.n.) care nc

vp permite sâ realizăm șl să 
depășim planul și la decada 
a doua. I.
lâ de ieri 
“-®u angajat 
mit | lanul de producție 
acest sens H s-a asigurat 
fectivul optim necesar 
Trontul abatajelor.

N.R. Se parc că efortul co- 
leclh de la exploatarea mi
nieră Dîl.in a dnt roade. Dar. 
de fapt, situația la care s-a 
referit tovarășul director 
loan Sftbfiu. este cea din... 12 
martie a.c. I.n decadă, mina 
n rămas sub plan cu 819 to
ne, rfimînore in urmă re se 
explică prin persistența nea
junsurilor semnalate dr noi 
sl la sernldccndă.

Totuși, dncă se 
ritmul cu caro s-fi 
n doun drendă si 
dacă se v 
sectorul l. 
văr situatln la a doua deca
dă va fl moi mulțumitoare 
do cit la finele primei deca
de.

a analiza dccada- 
șefii de brigadă 

«a realizez© rit- 
In 
c- 
la

— Se mai poate adăuga șl 
indisciplina. Am mai vorbit 
despre sondajele noastre la 
locurile de muncă prin ca
re am constatat câ nu-| fo
losit la maximum timpul de 
muncă; s-au dat sancțiuni 
celor care au fosi găsiți !ră
gind chiulul. Mai avem mult 
de muncit cu oamenii.

Apropo dc disciplină — 
am cerut și părerea tovară
șului Dorin Ghcța. secretarul 
comitetului dc partid din ex
ploatare •

— Desigur, prin măsurile 
luate do noi. prin munca po- 
litico-cducativă, disciplina 
s-a îmbunătățit mult. Totuși. 
sci'ViciuI electromecanic nc 
mai creează «inele greutăți. Aș

spune că nu minerii slnt in- 
disclplinați, nu ei poartă vi
nii nefolosirli Integrale a tim
pului do muncă, el maiștrii. 
Aceștia nu-și organizează ri
guros munca, nu suprave
ghează lucrările și permit, 
sau creează condiții favora
bile chiulului. Organizația dc 
partid do aici, șeful serviciu
lui electromecanic — tovară
șul ing. Constantin Vîlcoanu, 
cit si conducerea exploatării 
irebnir sA-și îndrepte aten
ția înspre acest fenomen. Sînt 
ronvins că dacă maiștrii ar 
munci cum trebuie, totul ar 
merge bine, oamenii nu șl-ar 
permite sfl |h«A din mină eu 
o piuliță șl să Încheie ou as
ta ziua dc muncă.

pentru »a tovarășul ing, Petru 
Munteanu se precipita < ălre 
ședință, ’’ă-i analizăm afirma
ția: cauzele ou lo^t aceleași
< <« la semidecadă. Reproducem
■ ele spuse atqnci > ....Cîteva
zilo la rind «m avut necazuri
< ii cablul do alimentare cu e- 
nergie electrică. Producția a 
stagnat. Chior duminica <e a 
trocul am schimbat cablul 
vechi cu pricino <a numai după 
o zi să puște („.). Alte piedici 
nu văd să no mal <dea în 
i ale („.)". SI o fra/ă deosebii 
de Importantă: „Redre*ar«'n 
intrarea pc Ingasul ritmicității

51 a îndeplinirii planului in 
zilele și decadele ce urraeaz 
depinde insă. In mu mai ma 
in.r-iif.i, de noi. de modul < ii 
vom ști să ne orqanizăm mun
ca" (subliniem.) no-aslră).

La mina Llvezenî ca 
<are r rodiu nvrealizarea 
mică a planului persistă 
unt de natură organizatorică 

este concluzia caro se de
gaja din explicmțiils tflconko, 
< hiat zqirrlle. «In nlrer torul ui 
•exploatării. Să fie oare un mo
tiv ram explică și atitudinea 
fața do noi ?

Aceleași condiții, alte 
rezultate

Pentru început, o recapitu
lare ’ luna ianuarie a fost 
încheiată, de mina Lonea. cu 
484 tone peste sarcinile de 
plan. Fără sfi se producă 
schimbări de structură în ac
tivitatea minei, deci în ace
leași condiții. în prima deca
dă a lunii următoare (fe
bruarie) mina înr 
un minus dc 120 tone In 
continuare, luna februarie e 
încheiată, si ea, cu un plus 
de 1 815 tone, pentru ca. tot 
în aceleași condiții. în vrima 
decadă a lunii martie să se 
înregistreze un minus dc 
2 633 tone fată de plan Cum 
pot fî numite aceste oscilații 
decît 
tățH. 
lucim 
cărei

o dovadă a neritmici- 
a scăderii ritmului de 
în prima decadă a fie- 
luni. a muncii în sal

turi ?! La fiecare 
rile noastre, s-au 
rări cS lucrurile 
în normal, efi se 
ritmicitatea,
lată. însă, câ aceste deficien-

din raidu- 
dat asigu- 
vor Intra 
va intronn

disciplina etc.

țe persistă, că nu reușesc să 
fie eliminate. Ne-am adresat 
în acest sens, tovarășului 
rector Aurel Brînduș:

— Practic. în decada 
ceasta nu s-a întîmplat 
mic care să schimbe condiți
ile de In seniidecadâ. sau dc 
la finele lunii precedente. 
Cauza rămîneriî în urma râ- 
mîne. în marc parte, aceea 
a unor greutăți în suprave
gherea lucrărilor (evitări de 
presiune, de prăbușiri, cură
țire în abataje etc.) la care 
se adaugă și alte deficiente, li
nii conducători ai locurilor 
de muncă acționează cu în
tindere, alții nu-și fac da
toria. astfel că la decadă 
constată asemenea 
în urmă. Cu toate 
planul lunii martie 
realizat și chiar depășit.

Deci, încă o asigurare. Pla
nul va fi. desigur, realizat 
și depășit. Dar acest lucru 
nu poate fi îndeplinit în mod 
ritmic? De ce in salturi? 
De ce.;alte rezultate. dacă 
condițiile sînt aceleași ?

dl-

fi
ni

se 
râmîneri 
acestea, 
va fi

Evident, numai cu planuri 
de măsuri nu se realizează 

planul
Mina Petri la se prezintă 

la decadă cu un minus de 
3 215 tone de cărbune. De la 
conducerea minei aflăm cîte- 
va din cauze, prin 
făcute, dc tov. ing 
Simota, directorul 
rii.

— Am recuperat.

relatările
Dimitrie 

exploată-

deja, din 
acest minus, dar. in primul 
rînd, nu trebuia să ajungem 
|rf această situație. Linie de 
front avem suficientă (chiar 
cu o cotă de excedent), efec
tiv scriptic avem peste cel 
planificat. Adevărul o ''■a în 
primele zile după încheierea 
lunii, oamenii își încetinesc 
ritmul de lucru, fapt cc ar 
trebui să dea de gîndit mul
tor factori (Dar de ce nu și 
conducerii minei ?! n n.) în
registrăm în continuare un 
mare număr de foi de boa
lă și absențe nemotivate, pe 
care nu le putem 
oriclte planuri de

contracara 
măsuri lă

tocmim pc linie de produc
ție.

In această situație. Intr-a
devăr. se ivește un nelimitat 
cîmp de acțiune pentru orga
nele și organizațiile de par
tid. de sindicat, și dc UT.G. 
care, se pare. trebuie să 
intervină cu mai multă efi
ciență in sprijinul produc
ției, pentru întărirea disci
plinei. rroșterea coeficientu
lui de utilizare a timpului dc 
lucru.

La comitetul de oartid ne
am interesat cum s-a acțio
nat în urma Plenarei C.C. 
al P.C R. din 28 februarie —2 
martie a.c. pentru înfăptui
rea directivelor de 
privind îndeolînirea 
piară a sarcinilor de plan pc 
anul în curs Se pare. însă, 
că acțiunile se află încă în 
fază nroîect. câ nu s-a 
trecut încă la lucru. Ce se 
Int’mplâ ? Se mai așteaptă 

ceva Indicați! în acest sens?

partid 
exem-

De ce ritmic cînd 
în salturi ?se poate și

Deși ni s-au dat la înce
putul 3restei luni asigurări 
e& realizarea planului la mi
ne TTrcnni ..nu ridlefi pro
bleme" totuși în nici una din 
zilele primei decade unita
te n-a reușit sfi se ridice ia 
nivelul sarcinilor Refuzăm 
sâ credem câ asigurările au 
Fost date „de ochii lumii'. 
Cerem explicații directorului 
tehnic 
Ionică Darie.
- N-am putut să demarăm 

suficient cu sectorul IU A- 
bin de trei zile își face pla
nul In această ‘-■âplămînă 
trebuie sâ mergem la plan 
pentru ca Ia decada să ne 
prezentăm cu sarcinile reali
zate

— Dar ați început luna <u 
minusuri. Ni s-a spus atunci 
vf> realizarea planului ..nu ri- 
d»-ă probleme*' Prima deca
dă Ini cu restanțe se încheie.

— Am avut sectorul III 
caro n-a mers bine De fapt 
minusul acestui sector repre
zintă și restanta exploatării. 
Am mai avut un bloc unde 
s-au curățat niște falii, fapt

al exploatării. ing.

ce nc-a tras înapoi. Ea sec
toarele celelalte probleme 
deosebite n-am avut.

— Cum explicați faptul că 
lună de lună exploatarea „de
butează" cu minusuri ?

— Mai puțin primele două 
zile, care ne-au „băgat" sub 
plan, noi am început aceas
tă luna bine. Dacă nu aveam 
cele două zile am fi mers zi 
de zi la plan. In primele do
uă zile s-au suprapus niște 
atacări la abataje (deci pro
blemă de dirijare a intrării în 
producție care ține direct de 
competenta directorului teh
nic —n.n.). Pînă la decadă nu 
ne-am mai putut redresa. La 
a doua decadă vom fl la plan 
(mai este ti mo. do ce să se 
lucreze ritmic cînd se poate 
si în salturi ?!). Cît despre 
sflrsitul lunii în mod cate
goric planul va fi realizat și 
sper "i dăm chiar în plus 
1 500 1 600 tone.

Da. dar de ce in salturi cînd 
se poate și e chiar necesar ca 
planul să fie îndeplinit rit
mic, din prima zi a lunii ?

nou... disciplina !

In atenție : evitarea 
defecțiunilor 

„neprevăzute"

Ne menținem afirmația 
vom încheia luna 

cu succes" !

La E.M. Paroșeni am stat 
de vorbă cu tovarășul direc
tor fon îlcanu:

— Acum cîtcva 
ploatarea înregistra 
din pricina unor 
Ia transport. S-au 
pină acum ?

— Da. s-eu remediat defec
țiunile. Cu toate acestea sîm- 
bâtă aveam un minus de 
! 701 tone de cărbune.

zile ex- 
un minus 
defecțiuni 
remediat

de

— Pentru a preveni și pre- 
întîmpina eventuale defec
țiuni dc genul celor avute, cc 
măsuri s-au luat ?

— S-au organizat mai ju
dicios echipele de întreține
re și Intervenție. Duminica 
trecută s-au efectuat repara
ții Iar zilnic -o fne revizii.

' ' " ’ ar
ale

— Aceste defecțiuni 
constitui singurele cauze 
răminerii in urmă ?

— Deci, așa cum ne-a fost 
vorba... minusul s-a mai ..ro
tunjii". tovarășe director pină 
la finch* decadei.

— Do. cum «nu prevăzut In 
semidGcadă, ne-a relatat tov. 
Vaier Slanciu, cărei torul minei 
Bărbâtenl, minusul în prima 
decadă nu a putut li recupe
rat. (Suni o arată și situația, a 
mai și crescut la peste 600 
tone. Aceasta din două moti
ve: pregătirile noului panou 
în stratul 5. blocul XII, care 
ne-ftu 
cursul acestei decade, 
doua: cele două abataje ca
meră din straiul 3, blocul XII. 
nu dau producția la care 
ne-am așteptat. Daî, aceasta 
a fost în prima decadă. Acum, 
Ironlul în stratul 5, o pregătit 
și intră de luni in funcțiune 
in condiții normale. De aici 
vom avea un spor de produc
ție de 150 tone. La stratul 3, 
vom avea de asemenea o si
tuație mai bună: ieșim din 
zonă de retezare și ne aștep
tăm la randamente substanțial 
mai mari.

— Alte „probleme* ?
— Nu sînt. Nu ducem 

sS o’e nimic. Avem front, 
meni, niaterialo și goale, 
jurul zilei de 15 a lunii

începe recuperarea, care, e a- 
dovăral, va fi cam „strlnofi" 
>i va fi rodul unei „bătălii” 
susținute, dor sini tonvins dc 
reușita ei, astfel ca să putem 
încheia luna cu depășire... cel 
puțin <a si în Iun.» februarie.

— In ce domeniu veți per
severa in mod deosebit pentru 
a asigura reușita 
in a 
tic ?

dereglnt oarecum in 
iar a

In atenția noastră se va 
mai ales, întărirea asis- 

pe schimburi.

ți P-
oa-

In
vom

afla, 
tenței tehnice
Vom împăminteni practica tra
sării de sarcini pentru fiecare 
schimb și la fol examinarea 
modului cum s-au realizat a- 
(este sarcini de către perso
nalul tehnic. Nu ne va fi ușor, 
dar trebuie să (acem ordine 
in această privință. Totodată, 
socotesc că nu stăm încă prea 
bine cu activitatea eleclrome- 
■ inică. Prea multe defecțiuni 
de această natură ațar așa... 
„pe nepusă masă", fală de ce 
vom insista mult sâ punem 
la punct activitatea tie revizie, 
de reparare și întreținere a 
întregului utilaj electromeca
nic spre a reduce la maximum 
defecțiunile „neprevăzute". Sînt 
convins câ vom reuși!

Simbăta (10 martie 
1., M. Vulcan Înregistra 
miniH l.i | lanuri dc producție 
dr | 074 tone de cărbune. Ci
frele de realizare n planului 
pe sectoare dau la iveală fap
tul că două sectoare, respectiv. 
1 șl If nu și-au realizat sarci
nile. La decadele anterioare, 
aceleași sectoare lirau înapoi 
producția pe exploatare. Ne-am 
adresai tovarășului director 
Fmil Muru pentru a afla situ
ația aotuală a sectoarelor în 
cauză :

— Cil puțin timp in urmă 
am fost încredințați că sectoa
rele I și II iși vor recupera 
restanțele. Cum explicați fap 
Iul că ele totuși s-au găsit 
sîmbătă în urma celorlalte și 
implicit cu planul nerealizat ?

— Sectorul II n-a reușit să 
elimine greutățile iar condiții
le tectonice ale ■zăcămintului 
s-au înrăutății. Am luat mă
suri pentru punerea în func
țiune a unui nou fronital. Ast
fel avem garanția că dc la ju
mătatea lunii sectorul își va 
realiza planul zilnic.

— I.a sectorul I de ce exis- 
minusul ?U

„Nu avem

De la sine lucrurile 
nu se pot îndrepta !

— Acest sector are toate 
condițiile pentru realizarea 
planului zilnic. Dar. întreține
rea utilajelor osie nocorespun- 
zătoaro, sectorul electromeca 
nlr manifestă multă wperfki 
ililale.

— Așa stind lucrurile. c 
..pronosticuri" dațl pentru de
cada care urmează și. respet ■ 
tiv. sfirșltul trimestrului I ?

Ne menținem afirmația 
anterioară: in areas-lă 
rkrnul va fi realizat la 
maximale. Chiar dacă 
două se el ori re rămase in 
mă nu se vor redresa complet, 
celelalte (III. IV și V) sînt 
jregâtite să preia minusul ast
fel incit încheiem lup# martie 
cu planul realizat și depășit.

Lăsînd la o parte sectorul 
I care trece prin greutăți a'e 
ordin... natural (rum spunea 
tovarășul director) — ne între
băm (va fi bine să se întrebe 
si dumnealor, cei din serviciul 
electromecanic al sectorului I) 
de ce nu se achită de sarcini
le de serviciu ? Pemtru ce pri
mesc salariu, dacă „întreține
rea utilajelor este necorespun
zătoare" ?

Din numeroasele i.risot 
adresate redacției, mai mul 
te sesizează unele deficien 
țp legat»’ de qospodârims i« 
nor străzi din orașul Lupeni 
Am cerut unele lămuriri de 
la comitetul executiv al con
siliului popular orășeno*< 
Lupeni.

probleme*'

Punctul de pornire al investi
gației la E.M.Lupeni i propor
ția extrem de scăzută de re
alizare a sarcinilor de plan 
pe mină, după prima decadă 
a lunii mari ie — doar 77,1 la 
suta, cu toate sectoarele 
reslanțiere. In mod special ne 
intriga starea de lucruri de 
la sectorul 111, caro prezenta 
un procent do îndeplinire a 
preliminarului de numai 57,4 
la suta și unde toalo cele 5 
brigăzi erau sub plan. Tov, 
Alexandru Laszlo, directorul 
adjunct, foarte amabil, ne pri
mește, dar ;

— Nu știu nimic despre si
tuația .sectorului III.., (! ?)

Considerăm că, in afara a- 
iribuțiilor speciale, fiecare 
factor de conducere ar trebui 
să fie puternic ancorat in 
problemele acute ale produc
ției minei I

Intram la iov. ing, loan Po
pescu, directorul tehnic, foar
te ocupat și dinsul, și solici
tăm explicațiile de rigoare.

— La stratul 13, blocul VI, 
incendiu! Asta-i singura ex
plicație... (sublinierile noastre).

Singura explicație nu poate 
ii I Cele cea. 700 tone care 
se pierd zilnic, aici, constitu
ie unu dintre cauze. Dar 
lelalte? De ce, do pilda, 
consemnează ruminora in 
mă la sectorul IV, unde 
nou abataj a intrat in func
ție, și unde există o situație 
mai bună, in general, decît în 
ianuarie și februarie ? De ce 
sectorul 11, cu fronturi de lu
cru bune, după declarația 
iov. ing. Victor Stoicoiu, șe
ful serviciului normare șl sa
larizare, nu-și realizează pre
liminarul ? De cc ? De c6 ?... 
Și așa s-ar putea continua, și 
cauze s-ar mai fi găsit ele...

Obstinați, aducem vorba 
despre sectorul III. și direc
torul tehnic ne-a răspuns:

— La Grigore Moldovan, a 
apărut o intercalate de am
ploare în front, dar celelalte 
brigăzi n-au motive sa nu-și 
îndeplinească planul, să mun
cească să și-l realizeze ! (N.R. 
chiar așa !...) Le-am dat 12 oa
meni săptămîna asta, vom că
uta să complotăm efectivul 
sectorului la nivelul producti
vității posibile de obținut, că 
n-avem măsuri speciale (N.R. 
cerusem relația ca atare, ca 
despre un sector rămas constant 
„corigent" în ultimul timp...)

ce- 
se 

ur- 
un

pesă facem șl acolo 7 tone 
post (I ?).

—Cum anticipați finele de
cadei a 11-a ?

Minus 9 000 tone 
(s.n.).

După săplâmina întîi 
luna martie, un colectiv 
specialiști do la Centrala căr
bunelui Petroșani, In frunte 
cu tov. ing. Gheorghe Giuc- 
lea. director tehnic.cu proble
me de producție, s-a deplasat 
la Lupeni, a analizat situația 
in subteran, a,poi împreuna cu 
conducerea minei și cu con
ducerile sectoarelor,s-a contu
rat un nou preliminar și, după 
o reevaluare • ..... ......
fiecărui sector, 
minus lunar de 9 000 
(deci, nu după doua 
de,..). In zilele de 8, 
martie, în vreme ce 
VI („planificat1’ 
și-a mărit minusul cu 
tone, mina (deci 
tiu celorlalte 
sporit râmînerea 
(ii... 3 657 tone,

din 
de

i posibilităților 
s-a estimat un 

tone... 
deca- 

9 și 10 
sectorul 

restanțier) 
I 755 

i cu contribu- 
secloare) 

in 
adică

și-a 
urmă

nici 
vorbă ca măcar din 8 martie, 
după o așa minuțioasă și se
rioasă analiză, să se respecte, 
in fine, preliminarul, acolo 
unde nu 
piedece

preliminarul,
mai era nimic să im- 
iaptul. Din 10 martie 

brigada lui loan Onuț, de la 
sectorul III, trebuia să fie pla
sata la all front, la alt sector, 
din lipsă de capacitate in 
propriul sector (? !). Pină • a- 
cuin a rămas pe loc. De la 
sectorul VII, dc la frontalul 
din stratul 15, brigada 
Martin Vincze a fost 
cată să lucreze la alt 
din lipsă de linie de 
proprie. Unde se va 
cu acest stil de a acționa ?

Declarația tov. loan Ra- 
czek, secretarul i omitotului 
de partid : „Factorii de condu
cere ai minei, al sectoarelor. 
NU-S IN STARE să țină pre
liminarul dc pe o zi pc alta. 
Un program stabilesc și alta 
fac ! Considerăm că nu se vă
dește suficientă seriozitate, 
răspunderea care ar trebui. Co
mitetul dc partid este hotărît 
să cheme in fața biroului, să 
tragă la răspundere pe condu
cătorii procesului dc produc
ție in primul r1nd, in calitatea 
lor de membri de partid".

Cu alte cuvinte e necesara 
o intervenție fermă, promptă 
pentru că — s-o spunem pe 
nume de la sine, lucrurile, 
nu se pol Îndrepta !

lui 
planifi- 
sector, 

front 
ajunge

s

Discuția purtată cu 
ing. Constantin Mora- 
ru, directorul E.M. AninOasa, 
a debutat cu relevarea faptu
lui câ mina a încheiat luna 
februarie cu un plus de pro
ducție de 3 300 de tone față 
dc plan, iar la sfîrșitul pri
mei decade a lunii martie, 
respectiv. în dimineața zilei 
de 11. avea un minus de pes
te 2 700 de tone.

—• Ce ne puteți spune, to- 
vurâșc director despre cauze
le care au- determinat acest 
minus al minei la decadă ?

— Mai întîi aș dori sa fac 
precizarea că o parte 
aceste cauze sînt legate 
imposibilitatea încadrării cu 
efectivele necesare a capaci
tăților do producție în func
țiune. Numărul angajărilor, 
cel puțin la mina noastră, nu 
este cel scontat de noi și as
ia a influențat într-o măsu
ră realizarea planului în 
ritmul preconizat la sflr.și- 
tul decadei a Il-a u lunii fe
bruarie. Cu pregătirile. pe 
prima decadă din martie nu 
stăm râu. Am realizat peste 
27 la sută din planul lunar 
și apreciez că vom asigura 
pregătirea și deschiderea ca
pacităților programate. Mi
nusul dc producție se dato
rează îndeosebi unor 
pe care aș dori să 
cretizez pe sectoare.

— Poate e și mai 
— Sectorul I. care 

că își va realiza ritmic pla
nul și va da și ceva „peste11, 
ne-a oferit la decadă un mi
nus dc 250 de tone, la sec-

$
dc

cauze 
le con-

bine...
scontam

OAMENI LA
(Urmare din pag. 1)

/ată-i acum și pe cei ca
re, in aceste zile de 
maxim efort și-au a- 

dus aportul la punerea sub 
sarcina a noilor linii de 
înaltă tensiune : de la secția 
reparații electrice din echi
pa (ondusă de ing. ȘTEFAN 
NYERGES șeful secției, au 
făcut parte maistrul princi
pal ANDREI EUGEN, mai
strul EMII. D1ZMACEK e- 
leclnctenii ION DARABAN. 
ALADAR SZAKACS, AU
REI BOLUSIN. PETRU A- 
BRAHAM, GHEORGHE

7 ombola
i-O primăverii

Tot necazurile cu cablul ?
Mina Livczeni -a încheiat 

prima decada a lunii in curs 
ou bilanț negativ — 83 la 
sută din planul de producție. 
Asupra acestei chestiuni nc-am 
propus să discutăm cu ing. 
Petru Munteanu. director al 
exploalcirii. Cum dumnealui -e 
împarte între mediul exploată
rii și puțul Maleia, am fost 
procauți : iuti telefonat urni 
intli la Livezeni. Se afla acolo. 
I-am solicitat cel mult o ju
mătate do oră pentru a purta 
a discuție asupra aotlvllățli 
minei in fcrioad.i susmențio
nată.

— Nu pot, a sosit răspunsul 
in receptor. (Era înaintea orei 
9 — n.n.). Acum termin audi
entele apoi mer-q la centrală. 
După aceea la Maleia și la ora 
12 trebuie să fiu la analiza

decadei, toi la cenlr-ahi.
— Din acest program nu ne 

puteți rezerva, repetam, cel- 
mult o jumătate de oră?

— Nu, Doar după-a miază.
L-am lntllnil, totuși. pe ing. 

Petru Munteanu la C.C.P.. la 
ora 11,50. înainte de analiza 
decadei, Discuția 
te puțin.

— Cauzele 
cu cele de 
(semnalate in 
7 martie 
că, am produs 264 tone. E ne
cesară mai multa disciplină de 
plan in tehnologia de lucru și 
întreținere. (Șl aceasta în sea
ma cui cade?). In orice caz, 
planul lunar se va face.

Doar pentru acest volum de 
explicații era nevoie de o în
trevedere după-amiază ? Dar,

Comitetul orășenesc Vulcan 
al femeilor si comitetul orășe
nesc U.T.C. au organizat Tom
bola primăverii, cu cîștiguri 
în obiecte. In urma tragerilor 
care au avut lo( in 7 martie 
a.c. au ieșit cîȘtigStoare ur
mătoarele numere : 3 129 —
un aragaz cu butelie, 7 179 si 
2 882 cite o butelie. 2 688 -a 
8 601 i ile o cuvertură șl 7 327 
— un aparat pentru cafea fil
tru.

a durai! foar-

fost aceleași 
semtdecadă

au
la

. ziarul nostru din 
n.r.J. Ieri, duminl-

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Păvă- 
lan Ghcorghe eliberată de 
E.M. Anlnoasa. o 
nulă.

PIERDUT Ecuson 
eliberat de F.S.H. 
II declar nul.

declar

nr. 131, 
Vulcan.

torul II nir am putut de
păși greutățile, accentuate 
mai mult decît ne așteptam, 
în ce privește exploatarea 
stratului 13. Tot în acest sec
tor a fost necesar să oprim 
producția timp de două zile 
într-un abataj de pe stratul 
8. fapt care s-a repercutat, 
de asemenea, în bilanțul ne
gativ al decadei. Colectivul 
sectorului III a mers destul 
de bine. La IV, tocmai în a- 
ceastă perioadă ne-a ieșit din 
producție un frontal și au 
trebuit concentrate eforturi
le spre pregătirea altor aba- 
Tăje. _ 
asta

• Referitor la străzii. 
Gh. Șincai și Izvorului 
sesizarea tovarășului losii 
Gedeon este justă. Am fost 
informați că iluminatul aces
tor străzi se va rezolva in 
tr-un viitor apropiat (pin i 
inlîi aprilie).

@ Cetățenilor in numele 
carora ne scrie tovarășul 
Grigore Eftinoiu, strada Bra
zilor nr. 29, le dăm următo
rul răspuns: Din partea
consiliului popular al orașu
lui Lupeni s-au -făcut depla
sări ia fața locului. Riul So- 
hodol este captat pentru ne

. esitfițile E.C.E. 
alimentarea tu apă 
rilor Intervenții, 
fost mai dificila 
deoarece debitul 
scăzut din lipsă 
tații și îngheț, 
singura soluție 
(aplicată deja) < 
gerea debitului 
E.C.E. Paroșeni, in 
de stricta necesitate, 
ua soluție 
introduce o conductă de a 
limentație — este in studiul 
consiliilor populare ale ora
șelor Vulcan și Lupeni caro 
nu s-au hotărît încă cine 
trebuie să preia lucrarea dat 
fiindcă Sohodolul aparține 
de orașul Vulcan iar strada 
Brazilor de orașul Lupeni. 
Pină la urmă, sperăm că vor 
ajunge la o 
problema

Paroșeni .) 
blocu- 

Siluațm i 
î o perioadă 
1 pîrîului a 
> de urecipi- 

Deocamdatâ. 
mai rapidă 
este restrin- 

captat le 
funcție 
A do* 

aceea de, a s<’

înțelegere 
fi rezolvați».

și

(Dar, de ce nu s-a făcut 
din timp ?
Astăzi. 12 
producției 
nou bună.

n.n.) 
martie, situa- 
pe mină e 
Minusul este

ția 
din 
de numai 35 tone.

— Da, am acoperit în cea 
mai mare parte minusul cu 
producția extrasă ieri.

— In perspectivă, 
realizarea planului pe 
martie și 
sului din ianuarie ce 
cupări aveți în vedere, 
rășe director ?

— Rezolvarea plasării 
batajelor la capacitate 
zîndu-se pe personalul 
curs de instruire și noile an
gajări. punerea în funcțiune 
a abatajului frontal nr. 2 în 
sectorul IV do unde contăm 
pe o producție zilnică do 
peste 150 tone și alte măsuri 
dc organizare obișnuite, 
rest, nu avem, cel puțin deo
camdată. alte probleme care 
să ne pericliteze realizarea 
planului.

pentru 
luna 

recuperarea minu- 
preo-

IN AL [I ME
SOMNEA. AUREI. CR1ȘAN; 
clin formația de electricieni 
de la atelierul PRAM — 
condus de PETRU SCHROT. 
— maistrul principal TI BE
RII' UNGUREANU, maiștrii 
RUDOLF TRADNIC, PAVEL 
NIȘA. FRANCISC KOVAL1, 
muncitorii FLOREA GIW-
IESCU, CORNEL1U VlJ- 
DEA. TITU BIRO și echipe
le de liniori de la Electro- 
montaj Sibiu, conduse de 
IACOB ELEMER și GHEOR
GHE ANDRENOA1E.

...Cu toții au fost la inăl-

1. FIERARI'

In
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Sesiunea Comisiei 
guvernamentale mixte 

de cooperare 
economica 

româno-egipteanâ

ULTIMELE ȘTIRI
I

Ultimele știri
/

CAIRO 12 — Trimisul spe
cial Agerpres, Traian ~ 
rescu și corespondentul 
preș, Nicolae N. Lupu, 
mit: Luni, la Gkîto au 
nu al lucrările celei 
sesiuni a Comisiei 
mentale mixte di 
conomică 
româno-eqipteană.

Întruniți în subcomisii, con
silierii și expert ii celor două 
părți au examinat. intr-un 
spirit de cordialitate si ințele- 
qere reciprocă. desfășurarea 
< himburilor comerciale și a 
relațiilor de ooperare econo
mi’.• (finire Republica Socia
listă România și Republica A- 
rabă Eqipt. O atenție deosebită 
a fost acordată celor două im
portante obiective ale cooperă
rii romano-eqiptenc — fabri
ca de produse sodice de la 
Alexandria și complexul de 
prelucrare a fosfaților de la 
Hamrawein. în vederea accele
rării lucrărilor de punere în 
funcțiune a acestora. S-a con
semnat cu satisfacție buna des
fășurare a cooperării în asam
blarea o’e tractoare 
în R. A. Eqipt $i a 
pentru asamblarea 
mului de teren.

De asemenea, în 
cordului de cooperare econo
mică și tehnică existent între

Gartin-
Aqer- 
trans- 
conti- 

de-a 8-a 
qiivema- 

rooperare e- 
>i lehnico-știmțifi'că

românești 
lucrărilor 
autoturîs-

baza a-

oc-le două țări, au fost exami
nate posibilitățile de realizare 
în ronnm a altor obiective in
dustriale.

In cursul aceleiași zile, 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții ro
mâne în Comisia guvernamen
tală mixtă de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică 
româno-egipteană, a făcut o 
vizită ministrului egiptean al 
enerqiei electrice, ing. Ahmed 
Sultan, cu care a conferit în 
legătură cu relațiile economice 
dintre cele o'ouă țări, precum 
și cu posibilitățile de dezvolta 
re a coorerării româno-egip- 
tene în domeniul energiei e 
lectrice și participarea Romă 
niei la electrificarea rurală — 
acțiune importantă a actualului 
olan cincinal egiptean.

Lg întrevedere a asistat am
basadorul României la Cairo. 
Petru Burlacu.

Mohamed Abdallah Merza- 
ban, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri si ministru 
al economiei și comerțului ex
terior, conducătorul delegației 
egiptene la cea de-a 8-a sesi
une a Comisiei guvernamenta
le mixte o'e cooperare econo
mică și tehnico-științifică, a 
oferit un dineu în cinstea to
varășului Gheorghe Rădulescu.

Rezultatele alegerilor prezidențiale

Ședința
Comisiei
militare

de armistițiu 
din Coreea

\N 12 (Agerpres). — 
L< mnjon a avut loc șe
dința ordinară a Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea. 
Reprezentantul R. P. D. Coree
ne a exprimat, cu acest prilej, 
un protest hotărît în legătură 
cu activizarea 
informații și a 
puse la cale de 
coreeană in zona
re de demarcație. Cerînd 
cotarea acestor acțiuni, repre
zentantul R. P. D. Coreene a 
declarat că ele urmăresc ațî- 
țarea oVișmăniei și neîncrede
rii, împiedicarea contactelor 
șl dialogului dintre nord și 
sud în vederea reunificăril 
pașnice a țării.

acțiunilor de 
provocărilor 
armata sud- 

liniei milita- 
în-

din Argentina
Referendum în Siria

Consultările multilaterale
de la Helsinki

HELSINKI 12 Trimisul
special Agerpres, Radu Grc- 
ceanu, transmite ; O nouă În
trunire a grupului de lucru 
constituit din reprezentanții 
celor 34 de state participante 
la consultările multilaterale de 
la Helsinki, consacrate pregă
tirii conferinței in problemele 
securității și cooperării pe 
continentul european, a avut 
loc, luni, sub președinția re
prezentantului Belgiei. \u fost 
abordate aspecte privind mă
surile pentru transpunerea in 
fapt a principiilor care 
să guverneze relațiile 
statele participante — 
mă inclusă la punctul 
agendei viitoarei 
Vorbitorii au relevat proqre- 
sele înregistrate în direcția ar
monizării punctelor de vedere 
în legătură cu obiectul discu
țiilor.

trebuie 
între 

oroble- 
unu al 

conferințe.

Intervenind in ședința qru- 
pului de lucru, rcprczcnlanlul 
României, ambasadorul Valen
tin Lipalti, a reafirmat poziția 
de principiu a țării noastre in 
această problemă, arqumen- 
tfnd, în mod detaliat, propune
rile cuprinse in documentul 
dc lucru difuzat săptămîna 
trecută <le delegația română 
nsrlicipanlilor Iu reuniunea 
consultativă.

In după-amiaza zilei de luni, 
s-a desfășura' la Dipoli și o 
intilnire neoficială a autorilor 
de propuneri referitoare la ca
pitolul I al agendei, deschisă 
și celorlalți participant la con
sultări, în scopul elaborării 
formulărilor concertate pentru 
acest prim punct.

Marți delegațiile statelor re
prezentate la consultări se vor 
întruni într-o 
plenară.

nouă ședință

BUENOS AIRES 12 (A-
gerpres). — Frontul Justiți- 
alist de Eliberare a obținut, 
în cadrul alegerilor preziden
țiale organizate duminică, o 
largă majoritate, atît în cea 
mai mare parte a provincii
lor. cît și în capitala fede
rală. Potrivit datelor oficia
le date publicității la ora 
15.00 (G.M.T.), cînd se cu
noșteau rezultatele a aproxi
mativ 82 la sută din totalul 
voturilor exprimate, candida
tul Frontului justițialist. Hec
tor Campora. beneficia de 
48.70 la sută din sufragii — 
relatează agențiile Reuter și 
France Presse. întrucît 
600 000 de buletine nu fuse
seră încă despuiate pînă la 
ora respectivă, se apreciază 
că Hector Campora păstrea
ză „o bună șansă‘;, potrivit 
agenției Reuter, de a obține

majoritatea absolută de 50 
la sută plus unu, necesară, 
conform legilor argentinie- 
ne. pentru desemnarea preșe
dintelui după primul tur de 
scrutin.

Dintre ceilalți opt candi
dați prezidențiali, pe locul al 
doilea, după Hector Campo- 
ra, se situează Ricardo Bal- 
bin, reprezentant al partidu
lui Uniunea civică radicală.

In Siria a avut loc, luni, 
referendumul pentru aproba
rea noii Constituții a țării.

Intr-o declarație făcută cu 
acest prilej, președintele Si
riei. Hafez Assad, a sublini
at câ noua Constituție per
manentă a țării deschide po
porului sirian calea 
dezvoltarea stabilă, caro 
stituie condiția de bază 
tru progresul național, 
form intereselor 
populare.

FĂPTUI DIVERS PE GLOB
■ ore
con- 
pen- 
con-

maselor

Sesiunea Adunării Consultative Populare 
a Indoneziei

Timp de zece zile, cen
trul de expoziții din Helsinki 
a găzduit Tirgul internațional 
..Auto-73". 
firme din 
cele mai 
domeniul 
listice.

in cadrul căruia 
10 țări au prezentat 
recente realizări in 
industriei automobi-

in raportul anual al Secretari
atului Acordului General pen
tru Tarife și Comerț (GATT) 
dat publicității la Geneva.

Luna are avalanșele sa
le ca pe... Pămînt

John
er principal .. r__...............
Nixon pentru probleme inter
ne, 1 declarat Că Administra
ția intenționează să instituie 
măsuri de control suplimen
tare, a'acă vor exista creșteri 
abuzive ale prețurilor.

Ehrlichman, consili- 
al președintelui

♦ Sindicatul muncitorilor 
din industria petrolieră din 
statul venezuelean Sullya a 
dat publicității un protest îm
potriva încălcării legilor țării 
ae către unele companii petro
liere nord-americane care își 
desfășoară activitatea in do
meniul prospectării zăcămin
telor de petrol din regiunea 
Punta Palma.

DJAKARTA 12 (Agerpres). 
— La Djakarta au început 
luni, lucrările sesiunii Adu
nării Consultative Populare 
a Indoneziei. Sesiunea a fost 
deschisă de Idham Chalid, 
președintele Adunării Con
sultative Populare, după oare’ 
generalul Suharto. președin
tele Indoneziei, a făcut o ex
punere asupra politicii in
terne și externe a țârii în ul
timii cinci ani. de la numi
rea sa în calitate de șef al 
statului — relatează agențiile 
Associated Press și Reuter.

In cadrul lucrărilor sale, 
sesiunea va examina și apro
ba politica internă și externă

a guvernului 
Suharto și va 
ședințele și pe vicepreședin
tele Indoneziei pentru o nouă 
perioadă de cinci ani.

Agențiile Associated Press 
și Reuter relatează că actua
lul șef al statului, generalul 
Suharto, este singurul candi
dat la funcția de președin
te al Indoneziei. Pentru pos
tul de vicepreședinte al ță
rii a fost propusă candida
tura sultanului Djokjakartei. 
Harhengku Buwono. ministru 
de stat al economiei, finan
țelor și industriei.

Lucrările sesiunii vor dura 
două săptămîni.

președintelui 
alege pe pre-

Balanța comercială a Ita 
liei a marcat, in luna ianuarie, 
un deficit de 223 miliarde lire 
(390 milioane dolari). Importu
rile S-au cifrat Ia 1 010 miliar
de lire, in timp ce exporturile 
au totalizat 787 miliarde lire.

Potrivit unui acord reali
zat anterior. India și Pakista
nul au efectuat, _”.T__
săptăminii trecute, un schimb 
de marinari și pasageri de pe 
vasele capturate în timpul os
tilităților care au avut loc în 
decembrie 1971.

♦ Un comunicat al direcției 
centrale a circulației din Spa
nia arată că, in cursul anului 
1972. in urma unui număr de 
62 252 de accidente rutiere, 
și-au pierdut viața 4 550 d£ 
persoane, alte 94 796 fiind ră
nite, ceea ce reprezintă o creș
tere iusemnată față de cifrele 
anului 1971.

la sfîrșitul

Un comunicat
de interne

al Ministerului
marocan

& ..In 1972, legăturile co
merciale internaționale au fost 
marcate de o serie de eveni
mente încurajatoare, între care 
cel mai important a fost de
monstrarea dorinței de a ac
ționa in cadrul GATT pentru 
lărgirea. în continuare, a pie
țelor mondiale" — se relevă

♦ Ploile torențiale care au 
căzut in ultimele cinci zile a- 
supra Văii Cașmirului au izo
lat această regiune de restul 
Indiei. Datorită cantității mari 
de precipitații, comunicațiile 
telefonice și telegrafice, pre
cum și transportul auto și 
rian cu orașul 
fost întrerupte.

HOUSTON (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor Conferin
ței anuale consacrate sateli
tului Pămintului, care are loc 
la centrul spațial 
ton. selenologul 
Keith Howard a 
potrivit datelor 
fața locului de piloțli expe
dițiilor „Apollo", Luna are, de 
asemenea, avalanșele sale ca 
pe Pămînt. Comparabile ca 
forță cu cele de pe Terra, 
avalanșele pot rula mult mal 
departe de la baza pantei, a 
arătat Howard. Totodată, el 
a relevat că, în ciuda absen
ței atmosferei,, Luna este în
conjurată de ușoare urme de 
argon, neon și heliu.

Dr. John Hoffman, profesor 
de astrofizlcă la Universita
tea din Texas, a precizat că 
numai argonul pare să ema
ne din interiorul Lunii. Ce
lelalte două gaze sînt aduse 
de vlntul solar — flux de 
particule ionizate proiectate 
de Soare pînă dincolo de li
mitele sistemului său.

din Hous- 
american 

arătat că, 
culese la

bane ale S.U.A. se află o 
mare concentrație de oxid de 
carbon. O astfel de concen
trație poate afecta grav ca
pacitatea de a conduce au
tomobile și este considerată 
drept unul dintre factorii 
care contribuie Ia sporirea 
accidentelor de circulație. 
Statisticile relevă, de aseme
nea. că in singele fumători
lor concentrația oxidului 
carbon, este de 
mai mare 
gistrată în 
rilor.

de
2,5—4 ori 

decit media inre- 
rîndul nefumăto-

profesorului 
despre miste- 

radio

Ipoteza
Bracewell
rioasele semnale 

captate din Univers

Srinagar

Justiției 
că au

ac- 
au

al 
fost 
ale

RABAT 12 (Agerpres). — 
Ministerul marocan de in
terne a dat publicității, la 10 
martie, un comunicat, în ca
re anunță că „grupul de ele
mente subversive- răspunză
tor de incidentul petrecut la 
sfîrșitul săptămînii trecute 
în regiunea Atlasul Mijlociu, 
a fost interceptat de forțele 
de ordine — informează agen
țiile France Presse și Reu
ter. Șeful acestui grup, Mo
hamed Bennouna, a fost ucis 
în cursul ciocnirii care a pus 
capăt tentativei acestui grup. 
Potrivit comunicatului. ele
mentele interceptate au ară
tat că acest grup, împreună

cu altele care urmau să i se 
alăture, avea însărcinarea de 
a crea o psihoză de insecuri
tate în anumite regiuni ale 
regatului. Agenția France 
Presse, citînd comunicatul 
Ministerului marocan de In
terne, menționează că, în 
seara zilei de 9 martie, for
țele marocane de securitate 
au arestat mai multe persoa
ne care aveau legătură cu 
aceste grupuri, printre care 
Omar Benjelloun, membru 
în conducerea Uniunii For
țelor Populare (de opoziție), 
director al sâptămînalului 
„Al Moharer".

Zăpadă 
de 3 metri 
în Italia !

♦ Ministerul
S.U.A. a anunțat 
retrase unitățile federale
Gărzii Naționale și de poliție 
care încercuiseră localitatea 
Wounded Knee, din Dakota de 
sud, ocupată la 27 februarie 
de un grup de peste 200 indi
eni din tribul Siox, aparținind 
Mișcării indienilor americani.

Concentrație însemnată 
de oxid de carbon în 
singele populației din 
marile orașe ale S.U.A

WASHINGTON (Agerpres). 
— Cercetările unei echipe 
de savanți americani demon
strează că in singele popu
lației marilor aglomerări ur-

NEW YORK (Agerpres). - 
Misterioasele semnale radio 
captate din Univers. în ur
mă cu 40 de ani. de Obser
vatorul Universității din Stan
ford (California) nu ar putea 
fi decît o încercare a unor 
ființe extraterestre inteligen
te de a comunica cu pămin- 
tenii — a declarat 
Bracewell, profesor 
tronomie la această universi
tate. El a emis această ipo
teză după o studiere atentă 
a înregistrărilor păstrate în 
laboratorul universității. Sem
nalele — a spus el —. recep
ționate la intervale regulate 
intre anii 1928 și 1932. 
similare celor transmise 
actuaLii sateliți artificiali 
Pămintului. Ele nu ar fi 
tut proveni decit de ia

satelit venit de undeva din 
afara sistemului solar. Aces
te semnale n-au putut ii In
terpretate ca atare pînă a- 
cum. deși au fost intens stu
diate de savanți, întrucît nu 
era cunoscută tehnologia erei 
spațiale contemporane.

Ronald Bracewell a lansat 
un apel tuturor centrelor de 
cercetări spațiale să fie în a- 
lertă. pentru a putea detecta 
și recepționa orice semnale 
care ar putea avea caracte
risticile unui mesaj extra
terestru. Astfel de semnale 
— a opinat el — ar putea 
veni. în primul rind, sub for
mă de semnale televizate. 
„O ființă inteligentă, extra
terestră. care ar dori să co
munice cu ființe similare e- 
xistente undeva în Univers, 
in primul rînd ar trimite, 
probabil, un semnal televi
zat, iniățișind locul unde se 
află" — a subliniat profeso
rul Bracewel.

Călătorind în ceața
60 km pe oră...

CU

Ronald 
de as-

sint 
de 
ai 

pu- 
un

ROMA (Agerpres). — In 
viilor, automobiliștii vor pu
tea să călătorească, chiar în 
condițiile unei cețe dense, 
cu o viteză de aproximativ 
60 kilometri pe oră. Apara
tul — care folosește ultrasu
nete — a fost prezentat pre
sei, la Roma. El depistează 
obiecte pină la o distanță de 
60 metri și atrage atenția 
conducătorului automobilului 
cu ajutorul unui semnal lu
minos de alarmă.

X

ROMA 12 (Agerpres). — Du
minică, in regiunile centrale 
și de sud ale Italiei a bîntuit 
un puternic viscol, care a adus 
perturbatii serioase în circu
lația pe șosele și autostrăzi. 
In unele zone, stratul de ză
padă viscolită a atins trei me
tri ; unele localități din munți 
au rămas izolate. Potrivit pri
melor date, d'in cauza viscolu
lui, două persoane și-au pier
dut viata.

FILME
MARȚI, 13 MARTIE 1973

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Sfîrșitul Liubavinilor; 
Republica: Cazul Mattei ;
PETRILA : Creierul ; LONEA 
— Minerul : încrederea ;
VULCAN: Explozia albă; 
LUPENI — Cultural: Agen
tul nr. 1 ; Muncitoresc: Mar
tin în al 9-lea cer.

RADIO
MARȚI, 13 MARTIE

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Muzică populară; 5,40 Mu
zica de estradă ; 6,00—8.03
Radio-programul dimineții ; 
8.08 Matineu muzical ; 8,30
La microfon, melodia prefe
rată; 9,00 Buletin de știri;
9.30 Atlas cultural ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10.05 Popas 
folcloric pe plaiurile bănățe
ne ; 10,30 Școala și viața ; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Miniaturi instrumentale; 
11,15 Muzică ușoară; 11,30 
Lucrări corale dedicate mi
nerilor ; 12,00 Discul zilei
12.30 Intllnire cu melodia 
populară și interpretul pre-

ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Concert de prinz ; 14,00
Compozitorul săptăminii ; 
14,40 Melodii populare ; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Radio- 
enciclopedie pentru tineret ; 
15.25 Fragmente din opereta 
„Virsta dansului" ; 15,40 Mu
zică de estradă ; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 16,35 
Cintecul săptăminii ; 17,00
Potpuriul „Garofița" de 
Gheorghe Dinicu ; 17,10 Ra- 
diocabinel de informare și 
documentare; 17,30 Program 
muzical oferit colectivului 
de salariati de la uzinele ,.E- 
lectronica" din București ; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șla
gărelor ; 21,25 Moment poe
tic ; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—5,00 Estrada
nocturnă.

MARȚI, 13 MARTIE

9,00 Țeleșcoală. Biologie ;
9,30 Matematică ;

Iarnă neașteptată

10,00 Telex;
10,05 Publicitate ;
10.10 Avanpremieră ;
10,15 Teleenciclopedia 

are);
10,55 Reîntilnire cu baritonul 

Nicolae Herlea (relua
re) ;

11,05 Telecinemateca pentru 
tineret. „Reportaj cu 
ștreangul de gît" ;

12,25 Pe-un picior de plai 
(reluare);

12,50 52 rfe inițiative in 52 
de săptămîni (reluare)

13,00 Telejurnal;
17.30 Curs de limba rusă. 

Lecția a 44-a (reluare);
18,00 Telex j
18,05 Publicitate ;
18.10 Tehnic club ;
18,40 Panoramic științific ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal.
20,00

tul scafandrilor 
Ilie Păunescu ;

21,45 Poșta T.V.;
22,00 24 de ore. Con'raste in 

lumea capitalului ;
22,30 Gala maeștrilor: Bale

rina Ileana Ilies.u.

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Petroșani 4- 2 
—5 grade.

20,05
20,20

Clntecul săptăminii. Un 
țărm de liniște de Va- 
sile Vasilache ;
Reflector ;
Seară de teatru. Ospă-

Minimele : 
grad ; Paring

Petroșani — 1 
8 grade.

Stratul 
ring: 75

de
cm.

zăpadă la Pa-

următoarele 24
cu

de
ce
va

Pentru
ore : Vreme instabilă 
nil variabil. Izolat se
seni;.ul . ninsoare slabă. Vint 
slab din sectorul nordic.

Dacă 
ultimul 
proape 
schimb, 
fost frecvente atit sub formă 
de ploaie, cît și lapoviță și 
ninsoare. La început, precipi
tațiile nu âu fost prea abun
dente, insă, incepînd din noap
tea de 11—12 martie ele s-au 
Intensificat, odată cu vîntul 
care a început să sufle tare, 
spulberînd zăpada în sudul și 
estul țării. Și in Dobrogea vîn
tul a suflat tare, dar precipi
tațiile au fost mai ales sub 
formă de ploaie.

In cursul dimineții de luni, 
precipitațiile au început și în 
vestul Olteniei și în nora'-es- 
tul Moldovei. Solul s-a acope
rit cu zăpadă în Oltenia, unde 
stratul măsoară pînă la 23 
cm, în Muntenia pînă la 26 
cm, far in Moldova — 68 cm.

Faptul că aerul cald și umec} 
din Marea Mediterană a înain
tat spre Peninsula Balcanică și 
sud-estul tării noastre, unde 
a înitîlnit un aer mai rece, a 
făcut ca în 
se producă 
bundente, și 
sifice.

In cursul
căzut -precipitații 
sub formă de ninsoare în Mun
tenia, in sudul Moldovei și al 
Transilvaniei. In Oltenia și 
Dobrogea precipitațiile au fost 
și sub formă de ploaie și lapovi- 
tă. Vlntul a prezentat intensi
ficări în Bărăgan, centrul și 
sudul Moldovei, viscolind ză
pada. De asemenea, a viscolit 
In sudul Carpaților Meridio
nali. Solul este acoperit cu 
strat de zăpao'ă în sudul Olte
niei și al Transilvaniei, în 
Muntenia și Moldova. Grosi
mea stratului depășește 30 de 
cm în jumătatea de nord a 
Moldovei, în jumătatea de vest 
a Munteniei și în zona de mun-

in nord-vestul tării 
timp vremea a fost 
fără precipitații, 
in sua' și est ele

în
a- 
în 
au

aceste regiuni să 
precipitații mai a- 
vîntul să se inten-

zilei o'e luni au 
abundente

te. Cele mai mari grosimi a- 
tinse în zona de șes și deal în 
cursul după-amiezii erau: 60 
cm la București, 67 cm la Ră
dăuți, 44 cm la Suceava, 42 
cm la Bacău, 39 cm la Giurgiu, 
34 cm la Titu, 35 cm la Iași. 
Seara continua să ningă în 
Muntenia și în sud’ul Moldovei 
și al Transilvaniei și în nor
dul Dobrogei. Pe litoral ploua. 
După cum informează Institu
tul de meteorologie, în urmă
toarele 24 de ore cerul se va 
menține acoperit în cea mai 
mare parte a țării. Vor conti
nua să cadă precipitații mai 
ales sub formă de ninsoare în 
Muntenia, sudul și centrul 
Moldovei, preoum și în sudul 
Transilvaniei. In Dobrogea 
precipitațiile vor fi sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Către sfîrșitul acestui interval 
sînt posibile precipitații și în 
Crișana, Maramureș și în nord- 
vestul Transilvaniei. Vîntul va 
sufla moderat, dar va mai con
tinua să prezinte intensificări 
în suo'-estul țării, în Bărăgan, 
Dobrogea și Moldova, unde pe 
alocuri va viscoli zăpada.

Înrăutățirea bruscă a vre
mii, ca urmare a căderilor 
abundente de zăpadă, In spe
cial în Muntenia, Moldova și 
sudul Olteniei, a îngreuiat 
desfășurarea circulației 
tiere în această zonă. 
Muntenia, în timpul 
continua să ningă, iar zăpa
da să fie viscolită în sudul 
Moldovei și în Bărăgan.

După cum informează In
spectoratul General al Mili
ției și Direcția generală a 
drumurilor, luni, la ora 18,00, 
era întreruptă circulația pe 
următoarele drumuri națio
nale : București — Urziceni 
(km 26—30); București — 
Giurgiu (km 32—50); Bucu-

ru
in 

serii

3—

rești — Oltenița (km 30— 
60); București — Alexandria 
(km 32—41); Urziceni — Slo- 
bo7âa (km 2—17): Buzău — 
Brăila (km 36—79); Lehliu 
— Călărași (km 130); Brăi
la — Slobozia (km 2—59); 
Tecuci — Galați (km
68); Galați — Oancea (km
20— 57); Tecuci — Bîrlad (km
21— 51); și drumul Pogoane
le — Slobozia (km 30—50).

Inspectoratul General al 
miliției recomandă să se e- 
vite circulația în zonele un
de ninge abundent. Conducă
torilor autovehiculelor grele 
care sînt nevoiți sâ circule 
tn aceste sectoare li se reco
mandă să conducă cu deo
sebită prudentă și să respec
te distanța corespunzătoare 
în mers față de celelalte ve
hicule. Cei care nu pot con
tinua deplasarea sînt solici
tați să scoată autovehiculele 
din partea carosabilă, să nu 
le părăsească și să faciliteze 
activitatea utilajelor de 
zăpezire. Deținătorilor 
autoturisme proprietate 
sonală li se recomandă
nu circule în București și în 
celelalte regiuni ale țării a- 
fectate de zăpadă. In Capita
lă și pe numeroase drumuri, 
utilaje speciale și echipe de 
muncitori lucrează intens 
pentru descongestionarea ar
terelor de circulație. Oame
nii muncii din întreprinderi, 
instituții, cetățenii sînt soli
citați să participe activ 
acțiunea de înlăturare a 
pezil.

Giurgiu, Oltenița, Făurei, Ga
lați. Ploiești, Brașov, Buzău, 
Rîmnicu Sărat și Mărășești.

Pentru facilitarea circulați
ei optime în condițiile redu
cerii capacității orare a lini
ei, a trenurilor rapide și ac
celerate de persoane, în 
cursul dimineții au fost anu
late șase trenuri de călători 
locale care aveau plecarea 
din București Nord spre 
Constanța, Ploiești și Galați. 
De asemenea. în condiții deo
sebit de grele s-a asigurat 
menținerea circulației trenu
rilor internaționale și a alto
ra pe sectorul Cîmpina — 
Azuga — Predeal — Brașov, 
unde stratul de zăpadă a a- 
tins o grosime pînă la 60— 
70cm.

Mii de ceferiști, alți oa
meni. precum și ostași din 
unitățile militare lucrează 
la asigurarea circulației fe
roviare și la înlăturarea ză
pezii.

des- 
de 

per-- 
șă

la
ză-

înTraficul feroviar a fost 
greunat din punct de vedere 
al respectării graficului orar, 
mai ales pe liniile care u- 
nesc Capitala cu localitățile 
Roșiori de Vede, Craiova,

Potrivit informaților furni
zate de Dispeceratul Energe
tic Național, alimentarea cu 
energic electrică a consuma
torilor industriali si casnici 
din întreaga tara sp desfă
șoară în mod normal, deși 
în unele regiuni iarna s-a 
reîntors cu toată asprimea. 
Tn asemenea condiții s-au 
produs cîteva avarii ne tra
seul unor linii electrice lo
cale. de mai mică imoorl-n- 
tă. care an fost sau sînt îri 
curs de remediere. Tn zone
le unde continuă viscolul, e- 
rhipe dr> intervenții, se află 
în alertă, fiind dotate cores
punzător. pentru a înlătura 
prompt eventualele defecți
uni în alimentarea cu energie 
electrică a consumatorilor.

(Agerpres)
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