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Duminică 26 august, 
punctul de lucru de Ia 
tunelul Banița al șanti
erului 71 C.C.F. Petro
șani, a cunoscut anima
ția unei zile deosebite 
de lucru. Și in această 
zi au fost prezente la 
locurile 
brigada 
condusă 
halache 
mineri condusă de Mihai 
Kiss care au efectuat lu
crări de zidărie și de fi
nisare la șapa de pro
tecție a radierului.

Activitatea rodnică 
desfășurată în această 
zi de către toate forma
țiile de lucru din sub- 
ordinea maiștrilor loan 
Cristea și Gheorghe An
gliei s-a concretizat in 
lucrări a căror valoare 
se ridică la suma de 
60 000 lei, producție 
chivalentă cu cea care 
se realizează în zile „de 
vîrf“ la acest punct de 
lucru.

lor de muncă 
de betoniști 

de Eugen Mi- 
și brigada de

e-
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rREALIZAREA INVESTIȚIILOR
MINIERE » I

■ apremisă a asigurării dinamicii
de cărbune
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Minerii confirmă
prin fapte hotărîrea
de a spori producția

de cărbune
Acum, spre sfîrșitul acestei luni în care abatajele au 

cunoscut freamătul puternicei angajări patriotice pentru 
sporirea randamentelor și productivității muncii, rodnicia mi
nerească capătă o primă dimensiune a bilanțului ce se 
conturează ia orizont.

Cu cinci zile înainte de sfîrșitul lunii august, graficele 
de întrecere ale exploatărilor miniere prezintă plusuri de 
1 676 tone de cărbune, la mina Petrila. 922 (one la Dilja, 
3 529 la Vulcan, 10 193 la Lupeni și 954 la mina Uricani. 
Aceste cantități, extrase peste sarcinile de plan ale acestei 
luni, ilustrează convingător, capacitatea de mobilizare a 
formațiilor de lucru de la abatajele frontale și cameră, a 
sectoarelor de producție ca și a muncitorilor din sectoarele 
ce deservesc fronturile de lucru. Rezultatele mai ilustrează, 
de asemenea, preocupările necontenite ale cadrelor de 
specialiști de la exploatări și Centrala cărbunelui Petroșani, 
pentru acordarea unei asistențe tehnice competente, a unui 
real sprijin în învingerea operativă a greutăților ce se- 
ivesc in subteran.
jjj,. O mențiune deosebită se cuvine făcută la adresa colec- 

‘ tivului minei Lupeni, în cadrul căruia se depun eforturi

in metri

blocului.

blocul P 2

reu către cota finală.

s-a întîlnit 
cu tovarășul Paul

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intîlnit, 
luni, cu tovarășul Paul Verges, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Reunion, aflat 
la odihnă în țara noastră.

A participat tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al .Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

In cadrul întrevederii, con
ducătorii celor două partide 
au abordat unele probleme ale 
activității și preocupărilor din 
etapa actuală ale Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist din Reunion, ale 
aprofundării și diversificării 
raporturilor de colaborare 
dintre ele și au ■ făcut un 
schimb de vederi asupra prin
cipalelor probleme ale situa
ției politice internaționale, ale 
mișcării comuniste și mun
citorești, ale frontului antiim- 
perialist.

In acest .cadru, au fost rele
vate schimbările pozitive in
tervenite în viața internațio-

nală, pe calea colaborării, 
destinderii, a soluționării pe 
cale politică a litigiilor inters
tatale și a fost subliniată în
semnătatea intensificării apor
tului maselor largi populare 
la lupta pentru zădărnicirea 
politicii imperialiste de dictat 
și agresiune, la lupta pentru 
pace și înțelegere intre po
poare.

Cele 
primat 
rile de 
lupta 
imperialismului, 
mului . și 
pentru preluarea în miiui- 
le proprii a bogățiilor 
naționale, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, calea 
dezvoltării sale și au reliefat 
importanța deosebită a întări
rii unității forțelor revoluțio
nare, democratice și progre
siste, a întregului front anti- 
imperialist.

Ambele partide și-au reafir
mat ■ hotărîrea de . a milita și

două partide și-au ex- 
solidaritatea cu mișcă- 
eliberare națională, cu 
popoarelor împotriva 

colonialis- 
neocolonialismului,

Verges
în viitor pentru unitatea și 
solidaritatea tuturor țârilor 
socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești pe baza 
principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar, ale egalității în drep
turi și neamestecului în tre
burile interne, ale respectării 
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de-sine-stătător 
politica internă și externă.

Exprimîndu-se satisfacția 
profundă pentru relațiile de 
prietenie și conlucrare fră
țească statornicite între cele 
două partide, a fost reliefată 
voința comună de a extinde și 
diversifica aceste raporturi, în 
interesul reciproc al ambelor 
partide, al solidarității comu
niștilor de pretutindeni.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească, caracteris
tică relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Reunion.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația parlamentară 

din Republica Arabă Egipt
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit,, la. 27 au
gust, delegația parlamentară 
din Republica Arabă Egipt, 
condusă de dr. Hafez Badawi, 
președintele Adunării Poporu
lui, care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Marii A- 
dunări Naționale.

La convorbiri au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Dumitru Po
pescu, Ștefan Voitec, George

Macovescu, ministrul afaceri
lor externe,. Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Corneliu Mă- ■ 
nescu, președintele Grupului 
român din Uniunea Interpar- 
lamșntară, Traian Ionașcu și 
Aurel Vijoli, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., . 
Ion Mărgineanu, secretar al 
Marii Aduriări Naționale, Stan- 
ciu Stoian, secretarul general 
al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și A- 
frica. 1

Din delegația parlamentară 
egipteană fac parte Hassan 
Taman, vicepreședintele Co
misiei pentru agricultură, Ah
med Helmi Badr și Nawăl A- 
mer, deputați de Cairo, F ahmi 
Mansur, deputat de Gouhai, 
Ahmed El Nahas, vicepreședin
te al Comitetului pentru Edu
cație, Mustafa Gubașhi, pre
ședintele ad-interim al 
misiei Legislative, Abdel 
med Mohamed, deputat

Co- 
Sa- 
din

(Continuare >n pag o 4-q)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, va face, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, o vizită oficială în Republica 
Argentina

Mistrie cu mistrie, morta

rul din benă se transformă

pătrați la fațada

din Petrila, sche-

'a autoridicătoare urcă me

cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială în Republica 
Argentina, în ultima decadă 
a lunii septembrie a.c.

pi
susținute pentru recuperarea răminerilor în urmă înregis
trate incepind din trimestrul intii al anului. Cele peste

Concret spus

La invitația președintelui 
Republicii Argentina, dr. Râul 
Lastiri, președintele Consiliului

Stat al Republicii Socialiste
Nicolae

de
România, tovarășul
Ceaușescu, va face, împreună

(Continuare in pag. a 3-a)

Ritmurile rapide de dezvol
tare a economiei naționale tra
sate de programul elaborat de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională ale P.C.R. 
necesită asigurarea corespun
zătoare a bazei de materii 
prime în ansamblul căreia 
huila energetică și cocsificabi- 
lă din. Valea Jiului ocupă un 
Ioc important. Specificul ac
tivității de extracție din ba
zinul Văii Jiului, caracterizat 
prin condiții de zăcămînt deo
sebite, impune executarea u- 
nui important volum de lu
crări de investiții. An de an,
O, 3 pînă la 0,4 Ia sută din 
planul de investiții centrali
zat al țării a fost repartizat 
bazinului carbonifer al Văii 
Jiului pentru asigurarea des
chiderii de mine noi, dezvol
tării capacităților de produc
ție existente în condițiile con
tiguei modernizări a tehnolo
giei de lucru, îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și creș
terii securității în subteran.

Recenta analiză făcută de 
Comitetul Executiv al C.C. al
P. C.R. referitoare la stadiul 
de realizare a planului de in
vestiții pe anul în curs și vi
branta chemare adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
colectivelor de constructori de 
a depune toate eforturile în 
vederea recuperării restanțe
lor și a devansării termenelor 
de punere în funcțiune o obi
ectivelor de investiții consti
tuie un factor mobilizator și

pentru ' colectivele de muncă 
din cadrul Centralei cărbune
lui Petroșani.

Analiza stadiului de realiza
re a volumului planificat' de 
investiții arată că la sfîrșitul 
primelor șapte luni ale anu
lui sarcinile anuale au fost 
realizate în proporție de 60 la 
sută. Dacă sub aspect valorie 
realizările pot fi considerate 
ca mulțumitoare," se constată 
existența unor rămîneri în 
urmă în diferite domenii cum 
ar fi: restanțe la activitatea 
de construcții montaj de la 
suprafață, la montarea și ram
bursarea utilajelor.

La lucrările de investiții din 
subteran continuă să se mani
feste un decalaj între nivelul 
realizărilor fizice și valorice. 
La o serie de exploatări mi
niere cum ar fi Petrila, Ani- 
noasa, Lupeni, depășirilor în
registrate la planul valoric nu 
le corespund realizări simila
re în ceea ce privește stadiile 
fizice de execuție. Un exem
plu ’bun în această privință îl 
constituie sectorul de investiții 
al minei Vulcan care înregis
trează o depășire de 375 000 
lei la realizările valorica și de 
peste 100 de metri a planului 
fizic. Realizarea volumului fi-

Ion PAIȘANU, 
economist, 

serviciul lucrări miniere 
de investiții — C.C.P.

(Continuare in pag. a 3-a)

Cum prind viață măsurile 
politico-organizatorice luate 

pentru intensificarea ritmului 
de execuție a lucrărilor 

și recuperarea restanțelor 
pe șantiere?

Chemarea
■ structorilor de 

țelor și realizarea integrală a planului de investiții a 
stîrnit un puternic ecou și în rîndurile constructorilor 
din Valea Jiului. In rîndurile constructorilor, avînd 
în frunte comuniștii, s-a declanșat o largă mobilizare. 
Organele și organizațiile de partid de pe șantiere ac
ționează ferm printr-un complex de măsuri politice 
și. tehnico-organizatorice pentru ca toate obiectivele 
de investiții să intre neîntîrziat în circuitul productiv.

Stabilirea lunilor august și septembrie ca luni 
ale ritmurilor înalte în realizarea investițiilor consti
tuie și'pentru colectivele de constructori din municipiu 
„focarul" care- concentrează eforturile în această pe
rioadă spre îndeplinirea angajamentului național : 
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN.

Acestea sînt comandamentele majore care stau 
în prezent în fața colectivelor de pe șantiere, tuturor 
constructorilor din Valea Jiului. Cum răspunde munca 
politico-organizatorică acestor comandamente din do
meniul investițiilor ? Cum prind viață măsurile luate de 
organele de partid pentru intensificarea ritmului de 
execuție a lucrărilor, și . recuperarea restanțelor 
șantiere ? Am solicitat 
tovarășii:

adresată de conducerea de partid con- 
pe șantiere pentru recuperarea restan-

8Kj TEODOR BALAȘ, secre- 
**•’ tarul comitetului de partid 
al Șantierului Valea, Jiului al 
T.C.M.M.

— Acordăm , cea mai mare 
atenție muncii politice și or
ganizatorice pentru antrena
rea tuturor lucrătorilor de pe 
șantier la îndeplinirea sarcini
lor de plan. Imediat după ce 
a fost lansată chemarea tova
rășului Nicolae. Ceaușescu că
tre toți constructorii 
comitetul nostru, de

din țară, 
partid a

pe 
să răspundă acestor întrebări

trecut la acțiune. Cu operati
vitate a fost dezbătută în toa
te organizațiile de bază hotă- 
rîr.ea conducerii de partid ca 
în lunile august și septembrie 
să fie lichidate rămînerile in 
urmă și să se asigure un ritm . 
mai intens de lucru pe șanti
ere. In același timp, am pus 
în discuția comuniștilor măsu-

Cornel HOGMAN
(Continuare in pag. a 3-a)

Locomotive Diesel 
hidraulice

Preparata Petriia a fost 
Înzestrată recent cu două lo
comotive. Diesel hidraulice. 
Folosite in operațiunile' de 
manevrare a vagoanelot în 
incintă preparafiei și pentru 
transportul cărbunelui de la 
mina Dîlja la preparafia Pe
trila, cele două mașini mo
derne lucrează deja cu o 
mai mare mobilitate și. efi
cientă 
aburi, 
tul că

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN

Sarcină prioritară a fiecărei
organizații U. T. C •r a fiecărui tânăr

decit locomotivele cu 
în plus de notat tap
au poluează atmosfe-

apartamente noi
In cursul trimestrului ■ i- al 

acestui an, .32 de mineri de 
la E.M. Dîljâ s-iu mutat, îm
preună cu familiile lor, în a- 
partamente noi — ne infor
mează corespondentul nos
tru voluntar Petru Găină. In 
prezent in atenția comitetu
lui sindicatului se află ame
najarea unui teren de sport 
în preajma căminului de ne- 
familiști.

Dezbatere cu 
directorii de școli

Orientarea școlară și pro
fesională a elevilor din Va
lea Jiului a constituit su
biectul dezbaterii organizate 
de Comitetul municipal de 
partid, acțiune desfășurată 
ieri la Casa de cultură din 
Petroșani, la care au parti
cipat directorii celor 34 uni
tăți școlare din municipiu.

Cu acest prilej au iost a- 
doptate și o serie de măsuri 
menite să contribuie la des
chiderea in cele mai bune 
condifiuni a noului an de în- 
vătămlnt 1973 — 1974.

Pentru pietonii orașului
Asigurarea circulației pie- 

tonale în condiții îmbunătă- 
'țite de siguranță,' constituie 
preocuparea actuală a ser
viciului de gospodărie din 
cadrul Consiliului popular 
municipal.

In acest 
importante 
construirea 
are și modernizarea celor e- 
xistente, atît în cartierele 
mărginașe, cit și pe artera 
principală â orașului. Recent, 
s-a dat în folosință un nou 
trotuar asfaltat pe str. Re
publicii din Petroșani în 
dreptul lacului de agrement. 
Prin executarea acestei lu
crări se asigură o mai bună 
circulație a pietonilor în 
zona cartierului Aeroport.

U.T.C., inițiativa „Tinere-
— factor activ în îndepli-

Rec.ent a avut loc Plenara 
C. C. al U.T.C. care a analizat 
activitatea „Tineretului mun
citoresc" și a jalonat direcțiile 
viitoare spre care organele și 
organizațiile U.T.C. trebuie să 
acționeze eu hotărîre pentru 
aplicarea’ in viață a indicați
ilor conducerii partidului, ale 
secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în vederea 
mobilizării tineretului la în
deplinirea planului de stat pe 
1973, la infăptuirea cincinalu
lui înainte de termen.

Pentru realizarea acestor 
deziderate întreaga activitate 
politico-educativă a U.T.C., în 
strînsă colaborare cu sindica
tele. va avea ca obiectiv fun
damental creșterea contribu
ției tineretului la înfăptuirea 
programului dezvoltării eco
nomice a patriei, promovării 
responsabilității și a atitudinii 
înaintate a tinerilor față de 
muncă; față de îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor pro
fesionale, a sarcinilor ce le 
revin. In contextul acestor 
preocupări, privite ca parte 
integrantă a întrecerii socia
liste, în urmă cu șapte luni a 
fost lansată, de la nivelul C.C.

al 
tul 
nirea cincinalului înainte de 
termen", inițiativă în care sînt 
cuprinși și tinerii din unitățile 
economice din Valea Jiului , și 
în cadrul căreia începînd cu 
noul an școlar vor fi cuprinși 
și elevii școlilor profesionale 
care au ateliere-școală cu 
plan de producție proprie: Se 
vor extinde acțiunile de mun
că patriotică în sprijinul pro
ducției, punîndu-se un accent 
deosebit pe asigurarea efici
enței sale educative în 
rea prin muncă și 
muncă a tineretului.

Asemenea activități 
să, vizeze ca obiective 
pale executarea la termen și 
de bună calitate a lucrărilor 
de investiții ,în cadrul ’între
prinderii, precum și realizarea 
operativă a reviziilor și repa
rațiilor, acțiuni pentru înfru
musețarea întreprinderilor, ex
tinderea și întreținerea spa
tiilor verzi, pentru recupera
rea deșeurilor, și reutilizarea 
lor. în procesul de producție. 
Numai în acest an organizația 
municipală a U.T.C. trebuie să 
realizeze prin munca patrioti-

forma-
pentru

trebuie 
princi

că a tineretului peste 420 000 
lei economii finanțate și peste 
20 milioane lei economii ne
finanțate. provenite din colec
tarea metalelor vechi, a deșeu
rilor de maculatură și texti
le, a unor însemnate cantități 
de plante medicinale, fructe 
de pădure etc.

In lumina hotărîrii Plenarei 
C. C. al P.C.R. din noiembrie 
1972, organizațiile U.T.C. au 
datoria de a sprijini activ con
ducerile întreprinderilor în 
recrutarea și pregătirea forței 
de muncă, în generalizarea 
schimbului II și extinderea 
schimbului III in specia] pe 
șantierele de construcții. Nu 
trebuie precupețit nici un e- 
fort în vederea mobilizării ti
neretului la îndeplinirea mă
surilor stabilite în fiecare în
treprindere pentru folosirea 
cu maximă eficiență a capa
cităților de producție și a fon
dului de timp, pentru întări
rea ordinii și disciplinei, creș-

lon BAKB, 
secretar al Comitetului 

municipal Petroșani 
al U.T.C.

(Continuare in pag. a 3-a)

scop se execută 
lucrări pentru 

unor noi trotu-
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însemnare pe marginea partidei de fotbal Petrolulrliul

Rezultate tehnice, clasamentul și etapa viitoare la fotbal, 
divizia A

Cronica meciului din cadrul diviziei C, intre Știința Petro
șani și Victoria Călan

Relatări ale desfășurării unor partide din campionatul ju 
dețean de fotbal

Un colectiv fruntaș în acțiunile sportive de masă

Măsuri disciplinare luate la Minerul Lupeni, in urma com
portării necorespunzătoare a echipei'
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vingător.

gul lui, în adevăratul sens al 
cuvîntului, turistul alpin.

Acolo, sus de tot, unde 
piscurile semețe ale munți
lor primesc „sărutul" nori
lor — acolo se simte in lar-

Fotbal, divizia A

1. Universitatea Craiova
2. Dinamo

4—5

F.C. Constanța6-7
6—7

9—10
9—10

învinsa
reprizain prima14. Steaua

15. C.F.R. Cluj
16. U.T.A.
17. S.C. Bacău
18. Jiul

Rezultate tehnice

Campionatul județean

11—12
11—12

„U“ Cluj

întîmpinare, 
dar... ratea- 
ocazie de a 
meci ; în-

Steagul roșu
8. Sp. studențesc

Petrolul

3. C.S.M. Reșița
Rapid

F.C. Argeș
„Poli" Iași
„Poli" Timișoara

13. A.S.A. Tg. Mureș

Evoluind în deplasare la 
Ploiești, în compania jucăto
rilor de la F.C. Petrolul, ele
vii antrenorului Traian Ivă- 
nescu au fost învinși, din nou, 
țintuindu-se (pe cît timp ?!) pe 
neinvidiatul loc 18, în clasa
mentul primului eșalon de 
fotbal românesc.

După cum ne-a relatat dr. 
Aurel Mărilă, medicul echipei, 
prezent la acest meci, în pri
ma repriză. Jiul a acționat cu 
vigoare la mijlocul terenului, 
de unde Libardi alimenta cu 
pase precise compartimentul 
ofensiv. In min. 2, Mulțescu 
pătrunde în dribling în ca
reul advers, trece de apără
torii ieșiți în 
chiar și de portar, 
ză cea mai mare 
înscrie din acest 
tîrziind să șuteze, dă posibili
tatea apărătorilor petroliști să 
salveze în extremis în ulti
mul moment. Dar, în min. 22, 
șansa nu-1 mai ocolește și îns
crie, la o centrare primită de 
pe partea dreaptă de la 
Rosznăi.

Gazdele obțin egalarea prin- 
tr-un penalty transformat de 
Decu Crîngașu, în min. 31, a- 
cordat cu destulă ușurință de 
către arbitrul A. Bentu, la un 
fault de joc comis asupra unui 
atacant al gazdelor.

Repriza a doua s-a caracteri
zat printr-un joc de tempori
zare la mijlocul terenului, ac- 
centuîndu-se și o retragere 
în defensivă a oaspeților, ceea 
ce a permis gazdelor să atace 
insistent. Golul victoriei plo- 
ieștene a fost marcat de Tu- 
dosie în min. 81, la o fază fixă 
de corner.

După acest rezultat înregis
trat în partida le duminică, 
Jiul nu-și găsește cadența, se 
împotmolește tot mai rău în 
„apa neagră" a ineficacității, 
a unei comportări sub orice 
critică. Și în situația actuală,

orice s-ar spune, orice s-ar in
voca nu poate fi argumentat 
cît de cît în favoarea echipei, 
în disculparea lamentabilei 
comportări avute după cele 
4 etape disputate. O întreba
re rămîne încă pusă, conduce
rii Clubului, antrenorului și 
întregii echipe : oare pînă cind 
va mai persista această situa
ție de netolerat în care se 
află echipa ? E chiar imposi
bilă o schimbare grabnică în 
bine a lucrurilor la „Jiul11?. 
Iată componența echipei: Ion 
Gabriel — Nițu, Georgescu, 
Ștocker, Dodu — Nagy, Li
bardi — Stan Gabriel, Mulțes
cu, Rosznai, Stoian (min. 80 
Stoichiță).

La Minerul Lupeni
După primul joc din tur

Clasamentul

U.T.A. — Jiul; S.C. Bacău — C.F.R.

ETAPA VIITOARE (2 SEPTEMBRIE)
-A.S.A. Tg. Mureș ; „Poli" Iași — „Po- 
,U“ Cluj — „U“ Craiova ; Steaua —

F.C. Argeș 
li“ Timișoara ; 
Rapid ; C.S.M. Reșița — Petrolul; F.C. Constanța — 
Steagul roșu ;
Cluj; Dinamo — Sp. studențesc.

măsuri severe

Rapid — „U“ Cluj 0—0 ; C.F.R. Cluj — C.S.M. Re
șița 3—3 ; Sp. studențesc — S.C. Bacău 4—0 ; U.T.A. 
— Dinamo 1—2 ; „U“ Craiova — Politehnica Iași 1—0 ; 
„Poli" Timișoara — F.C. Constanța 1—0 ; Petrolul — 
Jiul 2—1 : A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 2—1 ; Steagul 
roșu Brașov — F.C. Argeș 1—1.

Pronosport 
din Zfi august 

1973
După cum se știe, echipa Mi

nerul Lupeni a făcut demons
trația unui pas.. înapoi la 
începutul noului campionat. 
După jocul disputat în 12 au
gust a.c., în compania forma
ției C.I.L. Drobeta — Tr. Se
verin, pierdut cu 3—0 de Mi
nerul, responsabilul secției de 
fotbal, Ioan Untea, care a 
participat la acel meci, a dec
larat următoarele : „Am jucat 
cu o echipă de o valoare mai 
slabă și cu toate acestea am 
pierdut. Aceasta pentru că e- 
ehipa noastră a intrat pe teren 
foarte încrezută. Arbitrajul a 
fost corect. Rezultatul îl cu
noașteți, Evoluția întregii echi
pe in acel meci a dezamăgit 
pur și simplu publicul specta
tor. In consecință, secția de 
fotbal a analizat prompt a- 
ceastă situație și a dispus lua
rea unor măsuri hotărîte11.

Aceste măsuri au în vedere 
în primul rînd îmbunătățirea

conducerii echipei, cît și com
baterea cu fermitate a unor a- 
titudini neconforme cu cerin
țele practicării sportului de 
performanță din partea unor 
jucători. Astfel, în vederea 
realizării unei mai bune pre
gătiri Costică Cotroază a fost 
numit antrenor secund, 
va ajuta pe antrenorul 
dor Mihalache.

Jucătorii, Burdangiu,
gar, Rus și Borcan au fșst pe
nalizați. Jucătorul Moldovan 
a fost scos din echipă pe timp 
de o lună, iar în cazul cînd 
nu se va pregăti conform ce
rințelor, va fi Scos
din lot. El a primit și o 
țiune administrativă pe 
de trei

Toți 
echipă

El 11
Teo-

Pol-

definitiv 
sanc- 
timp

luni.
ceilalți jucători 
au fost penalizați.

M. AVRAM, 
corespondent.

din

I. Rapid — „U“ Cluj 
0—0, pr. X ; II. U.T.A. 
— Dinamo 1—2, pr. 2 ; 
III. „Poli11 Timișoara — 
F.C. Constanța 1—0, pr. 
1; IV. ~ 
Argeș 
A.S.A. 
pr. 1 ;
Jiul 2—1, pr. 1 ; VII. Sp. 
studențesc — S.C. Ba
cău 4—0, pr. 1 ; VIII. 
„U“ Craiova — „Poli11 
Iași 1—0, pr. 1 ; IX. 
C.F.R. Cluj — C.S.M. 
Reșița 3—3, pr. X ; X. 
C.S.M. Suceava — Știin
ța Bacău 4—1, pr. 1 ; XI. 
Gaz metan Mediaș — 
Metrom Brașov 2—0, pr. 
1 ; XII Mureșul Deva — 
Metalurgistul Cugir 
5—0, pr. 1 ; XIII. Texti
la Odorhei — Olimpia 
Satu Mare 0—1, pr. 2.

St. roșu — F.C. 
1—1, pr. X; V. 
— Steaua 2—: 
VI. Petrolul -

1,

Fotbal, divizia O

La Călan

Jucînd la Călan cu echipa 
gazdă „Victoria11, fotbaliștii de 
la Știința au părăsit terenul 
învinși la un scor destul de 
categoric 4—1 (3—0), ca urma
re a jocului slab prestat în 
prima repriză de toată echipa 
și în special de apărători. Es
te adevărat că din liniile de
fensive au lipsit trei jucători 
de bază, Burnete, Nădășan și 
Rișcuța — accidentați sau bol
navi — dar și așa jocul pres
tat de Rado, Sandu și Hanga- 
nu a fost sub valoarea lor an
terioară.

Gazdele încep bine jocul și 
în min. 5 conduc cu 1—0 prin 
golul marcat de Gheorghiu, 
care a reluat cu capul o min
ge ricoșată de Rado, benefici
ind și de lipsa de marcaj a lui 
Sandu și slabul plasament în 
poartă al lui Berindei. In min. 
12 gazdele își măresc avanta
jul prin Dec, care în luptă cu 
Rusu și Sandu cîștigă, trimi- 
țînd în colțul lung al porții ț 
Berindei este din nou surprins 
și învins.

Abia în min. 30 studenții au

Multipie și neînchipuit de 
frumoase clipe de destinde
re îi oferă, drumețului pe că
rări de munte, un popas 
lingă oglinda cristalină a u- 
nui lac alpin. Imaginea din 
clișeul de mai jos e un ar
gument cît Se poate de con-

de anvergură
Intre 1—6 august Bacăul a găzduit semifinala 

campionatului național de juniori la șah, la care au 
participat 36 de reprezentanți din județele țării. La a- 
ceastă competiție rlh - ‘ată sistem turneu a partici
pat și campionul județul ii nostru, elevul loan Mărășes- 

cu, un foarte talentat practicant al acestui sport al min
ții, care încă de la vîrsta de 14 ani a obținut categoria I 
de clasificare sportivă. In urma disputării unor runde 
în compania unor șahiști cu o bogată activitate corn- 
petițională, el a reușit să cîștige locul I în grupa a 
IV-a de concurs, dobîndind totodată dreptul de parti
cipare la turneul final al campionatului național de 
juniori care se dispută la Cluj (17—31 august a.c.).

Fost component al formației de șah Jiul Petroșani, 
care activează în divizia B, loan Mărășescu va evolua 
în noul campionat sub culorile echipei Medicina Ti
mișoara (fiind elev în clasa a IX-a a Liceului nr. 10 
din orașul de pe Bega), avîndu-1 ca antrenor pe maes
trul sportului Șerban Neamțu, care a activat în echipa 
de șah Jiul, sub îndrumarea căruia tînărul șahist a 
cunoscut consacrarea pe plan național.

In așteptarea unor vești despre evoluția reprezen
tantului județului nostru la această confruntare a dis
cernerii valorice a juniorilor în supremația șahului 
autohton, îi dorim mult succes talentatului sportiv pe- 
troșănean, care cu pasiune și dăruire a urcat rapid 
treptele cunoașterii și afirmării in acest fascinant 
sport al celor 64 de careuri în alb-negru.

I. ȚABREA

ocazia să înscrie, dar Rotea în 
loc să paseze la Gulea, care 
era demarcat în fața porții, 
trimite mingea la portar. Pes
te cinci minute gazdele înscriu 
din nou prin Todoran, care re
ia o minge greșit respinsă 
Berindei.

După pauză Știința 
schimbă în bine, apărarea es
te mai sigură, iar atacanții își 
creează numeroase ocazii de 
gol. Prima este fructificată de 
Gulea în min. 60, care reia 
din plonjon cu capul o bună 
centrare a lui Rotea. Este a- 
poi rîndul acestuia din urmă 
să finalizeze, dar șutul lui es
te respins de portar în cor
ner, la a cărui execuție Rusu 
intervine bine cu capul, dar 
prea încet, dînd din nou posi
bilitate portarului advers să 
intervină spectaculos.

După ce în minutele 82 și 
83 Gruia și Gulea greșesc din 
nou ținta, sînt imitați de Da
vid în min. 86, care, deși scă
pat singur spre poarta adver
să, șutează în bara verticală.

Eliberate de această domina
re insistentă a studenților, 
gazdele revin în atac și peste 
un minut își majorează sco
rul prin Todoran, care reia cu 
capul din apropiere o centrare 
a lui Foca, ca urmare a lipsei 
de intervenție a portarului 
Bogheanu (acesta l-a înlocuit 
la pauză pe Berindei).

Jocul a fost bine condus la 
centru de arbitrul Ioan Marcu 
(Timișoara).

Formația Științei: Berindei 
(Bogheanu, min. 46) — Rado 
(Bizo, min. 65), Rusu, Sandu, 
Hanganu — Reisz, Bulbucan 
— David, Gruia, Gulea, Rotea.

*

Echipa Minerul Lupeni, e- 
voluînd în deplasare la Cala
fat, în compania formației lo
cale, Dunărea, a pierdut cu 
1—0, printr-un gol înscris de 
gazde din penalty.

J

Jucînd duminică la Sibiu, 
în compania formației locale, 
C.S.M., revelația campionatu
lui trecut, rugbiștii de la Ști
ința Petroșani au obținut o 
victorie prețioasă cu scorul 
de 10—6, care le mărește șan
sele de a candida 
„Cupei Federației 
Rugbi11.

Pentru studenți 
Burghelea, 2 esseuri și Martin, 
o transformare. A arbitrat co
rect, Alexandru Gâceatu din 
București.

la cucerirea 
Române de

au înscris

de fotbal

Fnergia
Paroșeni

Minerul
Uricani 1-2

Intîlnirea de fotbal din ca
drul etapei a II-a a campiona
tului județean, dintre Energia 
Paroșeni — Minerul Uricani 
s-a disputat pe terenul din U- 
ricani dat fiind faptul că te
renul din Paroșeni se află în 
reparație.

Privit în ansamblu, jocul 
practicat de cele două echipe 
a fost de un slab nivel tehnic, 
s-a jucat dezlînat, cu multe 
pase greșite, acționîndu-se u- 
neori haotic.

Un factor care a contribuit 
la nivelul scăzut al partidei a 
fost și timpul nefavorabil. A 
plouat aproape tot timpul par
tidei, trebuind chiar să se în
trerupă meciul în minutul 44 
și reluat apoi, după aproape 
o oră.

in prima jumătate a meciu
lui cei care domină mai mult 
sînt jucătorii din Uricani ca
re în minutul 22 deschid sco
rul prin Farcaș, pentru ca du
pă numai 10 minute (min. 32), 
Gacsadi să-1 ridice la 2—0, re
zultat cu care ia sfîrșit prima 
repriză.

Repriza a doua începe sub 
nota de dominare a echipei 
din Paroșeni, care face efor
turi disperate
toarce soarta partidei în fa
voarea ei. Dar jucătorii nu re-

ușesc decît să reducă din scor 
în minutul 79, prin Puică, a- 
ceasta datorită faptului că în
treaga apărare a uricănenilorț 
condusă excelent de Udrescu, 
în sprijinul căreia vine mereu 
Farcaș și Gacsadi, rezistă cu 
bine pînă la fluierul final. Bri
gada de arbitri — la centru 
Vasile Suciu și tușierii A. Boy- 
te și A. Cristea -s-aachitat 
cu conștiinciozitate de sarcina 
avută.

Energia Paroșeni: — Faur 
(min. 44 Ketveș) — Nemeș, Ta- 
borski, Deak, Nicolau — Iszjac, 
Nistor, Moraru, Niță, Fazekaș, 
Puică.

Minerul Uricani: — Bădău
— Bodea (min. 50 Giubeleanu), 
Săndulache, Udrescu, Suciu
— Venter, Băltaru — Farcaș, 
Gacsadi, Pușcaș, Ilinescu (min. 
70 Haidamac).

La juniori, 0—0.
Ilie COANDRAȘ, 

corespondent

pentru a în-

După ce în etapa inaugurala 
a campionatului județean de 
fotbal, proaspăta promovată
— E.G.C., sectorul Petrila
— a pierdut la limită (1—2), 
la F.I.L. Orăștie în deplasare, 
iată că în partida disputată pe 
teren propriu (respectiv pe te
renul Parîngul Lonea), reușeș
te să obțină o victorie nespe
rată în fața echipei Prepara- 
ția Petrila.

După cum ne-a declarat ar
bitrul jocului, Ștefan Mareș, 
echipa din Petrila a avut mai 
mult inițiativa, dar înaintașii 
săi au ratat nenumărate oca-

Un colectiv fruntaș în acțiunile sportive | Telex - Telex — Telex — Telex

Muncind cu entuziasm și 
pricepere, colectivul fabricii 
Viscoza din Lupeni a obținut 
succese deosebite în cinstea 
Zilei de 23 August. De la an 
la an. fabrica Viscoza și-a 
dezvoltat și modernizat pro
cesul de producție, activitatea 
de fabricație ridicîndu-se la 
un nivel înalt, iar produsele 
acesteia fiind cunoscute și a- 
preciate de către toate fabri
cile textile din țară.

Tot mai mulți muncitori și 
muncitoare doresc să facă 
sport, să-și petreacă timpul 
liber pe stadioane ori pe că
rări de munte. Acest lucru s-a 
văzut îndeosebi cu prilejul 
desfășurării campionatelor re
publicane și locale, la care 
sportivii asociației au fost me
reu prezenți în primele rîn- 
duri.

O mărturie a creșterii mă
iestriei lor este și locul frun
taș pe județ ocupat la disci
plina popice femei. Peste 370 
de tineri și vîrstnici sînt an
grenați tntr-o continuă acti
vitate sportivă, în cele 4 seeții 
pe ramură de sport ale asocia
ției.

fa fabrică lucrează un nu
măr mare de femei și în con- 
seoință a existat o deosebită

de masă
preocupare în atragerea lor 
în activitatea sportivă, fa rîn
dul sportivelor sînt numeroa
se tinere evidențiate la locul 
de muncă. Voi aminti îndeo
sebi pe sportiva de la popice 
Eleonora Morar, fruntașă în 
întrecerea socialistă pe anul 
1972 și evidențiată în toate lu
nile acestui an.

Ea este la fel de harnică și 
în procesul de instruire spor
tivă, cîștigînd campionatul 
republican individual la po
pice cît și etapa de zonă a ca
lificărilor pentru divizia A, 
cu un record personal de 380 
p.d. Eleonora Morar a atras 
în această ramură de sport 
foarte multe colege. De alt
fel în săptămîna ce a trecut 
multe fete din secția popice 
și atletism au fost prezente la 
prima ediție a festivalului 
sportului feminin, acțiune or
ganizată de C.N.E.F.S., în cins
tea zilei de 23 August.

Consiliul asociației sportive, 
îndrumat de comitetul de 
partid și eu sprijinul comite
tului sindical șj U.T.C. au reu
șit să antreneze pe tinerii din 
această fabrică la o susținută 
activitate competițională.

Campionatul asociației de 
tenis de masă, șah, fotbal și 
popice s® bucură de a largă

participare, ca să nu mai vor
bim de turism unde se înre
gistrează întreceri masive. Și, 
dacă la acestea adăugăm fap
tul că la ora actuală avem 
270 participant! în campiona
tul asociației și peste 30 de ti
neri au trecut normele Com
plexului polisportiv „Sport și 
sănătate" se poate vedea că 
sportul a devenit un bun prie
ten al muncitorilor de la 
„Viscoza11 Lupeni.

Cunoscînd dragostea salari- 
aților din cadrul fabricii pen-
tru sport, avem convingerea 
că în viitor consiliul asociației 
va atrage un număr tot mai 
mare de tineri și vîrstnici în 
diferite concursuri sportive.

Sîntem convinși că din par
tea consiliului asociației spor
tive va fi acordat tot sprijinul 
tinerilor în îndeplinirea sar
cinilor de dezvoltare continuă 
a activității sportive, conform 
hotărîrii Plenarei C.C. al parti
dului nostru din 28 februarie 
— 2 martie a.c., dornici fiind 
sâ se mențină în continuare 
fruntași în competițiile spor
tive de masă în municipiul 
nostru.

Prof. D. VLADISLAV, 
prim-vicepreședinte 

al C.M.E.F.S. Petroșani

Y TENIS
| NEW YORK 27 (Agerpres). 
I — Proba de dublu bărbați din
Y cadrul turneului internațional 
♦ de tenis de la South Orange 
A (New Jersey) a revenit pere-
Y chii Ilie Năstase (Romania),
Y Jimmy Connors (S.U.A.), care 
A a învins în finală cu 6—7, 6—3,
Y 6—2 cuplul Tom Gorman, Pan-
Y cho Gonzales (S.U.A.). La 
5 simplu bărbați, australianul 
1 Collin Dibley a cîștigat cu 
T 6—4, 6—7, 6—4 finala susți- 
y nută cu tînărul jucător indian 
A Vijay Amritraj. O mare sur- 
Ț priză s-a înregistrat la sim-
Y piu femei : jucătoarea Fiorella
ș Bonicelli din Uruguay și-a 
J adjudecat proba, reușind să
Y întreacă în finală cu 6—4, 
• 7—5 pe favorita nr. 1, austra- 
Â lianca Lesley Bowrey.
| TORONTO 27 (Agerpres). — 
A Tenismanul olandez Tom Ok-
Y ker a terminat victorios tur- 
Ț neul de la Toronto, învingînd 
A în finală cu 6—3, 6—2, 6—1 pe 
I spaniolul Manuel Orantes.

ATLETISM
A ATENA 27 (Agerpres). Cea
Y de-a 32-a ediție a Jocurilor
Y balcanice de atletism, desfășu- 
A rată pe stadionul Karaiskakis, 
1 a evidențiat progresul înre- 
Ț gistrat în ultimul timp de a-
Y tleții din țările balcanice. In
Y cele trei zile de întreceri au

fost realizate cîteva perfor
manțe de talie mondială. A- 
tleta bulgară Sveta Zlateva a 
stabilit un nou record mondial 
l»i 800 m plat, cu timpul de 
l’57”48/100, românca Virginia 
Bonei'— Ioan a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu
l, 90 m, Argentina Menis a 
aruncat discul la 66,82 m, a 
doua performanță mondială a 
anului, Viorica Viscopoleanu 
s-a clasat prima la săritura în 
lungime cu 6,50 m. Ca și la 
trecutele ediții, echipele Ro
mâniei s-au situat printre 
protagonistele competiției, cîș- 
tigind 9 medalii de aur și nu
meroase locuri fruntașe.

Iată clasamentele finale pe 
echipe: masculin : 1. Româ
nia 146 puncte ; 2. Grecia 134,5 
puncte; 3. Iugoslavia 124
puncte ; 4. Bulgaria 94,5 punc
te ; 5. Turcia 15 puncte ; Fe
minin : 1. Bulgaria 107 punc
te î 2. România 102 puncte ; 3. 
Iugoslavia 87 puncte ; 4. Gre
cia 28 puncte.

MUNCHEN 27 (Agerpres). 
— In ultima zi a Campionate
lor europene de atletism re
zervat juniorilor, tînărul a- 
tlet român Gheorghe Megelea 
a cîștigat medalia de argint în 
proba de aruncarea suliței cu 
rezultatul de 74,68 m. Titlul 
de campion a revenit lui Gerd 
Elze (R.D. Germană) — 75,86
m. In concursul feminin, E- 
velin Schlack (R.D. Germa
nă) a stabilit un nou record

mondial de junioare, la arun
carea discului cu performanța 
de 60 m. Clasată pe locul 4, 
Florența Ionescu a realizat un 
nou record român de junioa
re, cu 50,74 m.

La actuala ediție a campio
natelor europene, atleții ju
niori români au cucerit o me
dalie de aur prin Gheorghe 
Ghipu, la 1 500 m, două me
dalii de argint: Nicolae Ones- 
cu 1 500 m și Gheorghe Me
gelea (aruncarea suliței) și 
o medalie de bronz: Doina 
Spînu Ia săritura în lungime.

FOTBAL
RIO DE JANEIRO 27 (Ager

pres). — Cunoscutul fotbalist 
brazilian Jairzinho a fost sus
pendat de către conducerea 
clubului său, Botafogo din Rio 
de Janeiro, pentru „comporta
re incompatibilă cu spiritul 
sportiv11.

Intre altele, Jairzinho este 
acuzat de a fi făcut publicita
te unei companii comerciale 
japoneze.

MADRID 27 (Agerpres). — 
In primul meci al turneului 
internațional de fotbal de la 
Cadiz, echipa Espanol Bar
celona a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) formația olandeză 
Ajax Amsterdam. Unicul gol 
al partidei a fost înscris, în 
minutul 10, de Martinez.

— Telex
CICLISM

MADRID 27 (Agerpres). — 
Ciclistul englez Hugh Porter 
(în vîrstă de 33 de ani) a cîș
tigat, pentru a patra oara, i- 
tlul de campion mondial (la 
profesioniști) în proba de ur
mărire individuală. Pe pista 
velodromului Anoeta din San 
Sebastian, Porter a acoperit 
distanța de 5 000 m în timpul 
de 6’02” 97/100, intrecînd în 
finală pe olandezul Rene Pij- 
nen — 6T2”47/100. Pe locul 
trei s-a clasat fostul record
man mondial al orei, belgia
nul Ferdinand Bracke.

„CONCURS AL 
CAMPIONILOR'

LONDRA 27 (Agerpres). — 
Sportivii celebri din Anglia, 
între care și fostul campion o- 
limpic, atletul David Hemery, 
rugbistul Barry John, boxerul 
Joe Bugner, fotbalistul Bobby 
Moore, au participat la un 
„concurs al campionilor11, in- 
treeîndu-se în alte discipline 
decît cele practicate de ei. 
învingător a ieșit D. Hemery, 
care s-a situat pe primul loc 
la înot, ciclism, cursa cu obsta
cole. Barry John s-a clasat al 
doilea, fiind cel mai bun la 
golf, tenis și fotbal (lovituri 
de la 11 m, trase portarului 
echipei Irlandei de Nord, Pat 
Jennings).

zii de gol. Gazdele prind pe 
picior greșit apărarea prepara
torilor și fructifică două ocazii 
în minutele 76 prin Pui și 79 
prin Cornel Pilea, spulberînd 
intenția echipei oaspete de a 
pleca măcar cu un rezultat de 
egalitate. La juniori, 1—0 pen
tru E.G.C.

S. BALOl

Alte rezultate 
înregistrate 

în campionatul 
județean

Gloria Hațeg — Minerul A- 
ninoasa 5—1 ; Aurul Certej —
E. G.C.L. Hunedoara 3—3 I 
Prefabricate Cristur — Spor
tul studențesc Hunedoara 0—1 j 
Constructorul Hunedoara —
F. I.L. Orăștie 8—0 ; Viitorul 
Valea Bradului — Parîngul 
Lonea — amînat pentru 5 sep
tembrie ; Minerul Vulcan — 
Dacia Deva 2—0.

ETAPA VIITOARE

Dacia Deva — Gloria Hațeg; 
Parîngul Lonea — Minerul 
Vulcan ; F.I.L. Orăștie — Vi
itorul Valea Bradului; Prepa- 
rația Petrila — Constructo
rul Hunedoara ; Sportul stu
dențesc Hunedoara — E.G.C. 
Petrila ; Minerul Uricani — 
Prefabricate Cristur ; E.G.C.L. 
Hunedoara — Energia Paro
șeni ; Minerul Aninoasa — A- 
urul Gertej.
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Steagul roșu

Industria hunedoreană în relația: 

ttRCnm - ORGANIZARE ȘTIINȚIEICA <m)
între domeniile noi opărute 

în cercetarea științifică contem
porană, un loc important il o- 
cupă organizarea pe baze ști
ințifice a conducerii unităților, 
a producției și a muncii. Ac
țiunea inițiată in acest sens de 
către partid are un rol extrem 
de important în creșterea efi
cienței economice. Secretarul 
general al partidului sublinia 
la Conferința pe țară a cadre
lor de conducere din întreprin
deri și centrale că „organiza
rea producției și a muncii re
prezintă astăzi una din cele 
mai importante rezerve de creș
tere a eficienței economice*'.

Creînd cadrul favorabil pen
tru valorificarea maximă a po
tențialului tehnic și uman din 
întreprinderi, organizarea ști
ințifică a devenit astfel un im
perativ al progresului, înscri- 
indu-se în efortul general de 
dezvoltare și modernizare a 
industriei, acționind ca o pu
ternică forță de progres. Pro
blemele organizării și conduce
rii producției, ale organizării 
și normării muncii au stat per
manent în atenția organelor 
și organizațiilor noastre de 
partid. Această preocupare a 
dus la creșterea simțitoare a 
volumului producției și a be
neficiilor.

Incepind cu anul 1968, in in
dustria județului au fost apli
cate 882 studii, care au avut 
ca rezultat un spor al producți
ei globale industriale de a- 
aproape 1,3 miliarde Iei și un 
volum suplimentar de benefi
cii de 470 milioane lei. Semni
ficativ este faptul că in ultimii 
ani sporul producției globale 

V

Minerii 
confirmă 

prin fapte
(Urma.-e din pag. 1)

10 000 tone de cărbune extrase 
peste pian numai in luna au
gust, sint rodul măsurilor ferme 
luate de conducerea exploatării, 
cu sprijinul comitetului de partid, 
pentru întărirea disciplinei in 
muncă, valorificarea deplină a 
resurselor interne ale colectivu
lui, întărirea conducerii tehnice 
a unor sectoare de producție, 
«a»- Păstrîndu-și o bună caden- 

ță de lucru, mina Vulcan 
adaugă plusului obținut de la 
începutul anului, o apreciabilă 
cantitate de cărbune extrasă 
suplimentar, în această lună. 
Astfel, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la această unita
te carboniferă confirmă, prin 
remarcabile fapte de muncă, an
gajamentul asumat de aduna
rea generală a oamenilor mun
cii, înscriindu-se printre candi- 
dații la titlul de unitate frunta
șă pe bazin.

Și în cadrul exploatărilor 
miniere Lonea, Aninoasa și 

Paroșeni se depun eforturi sus
ținute pentru ca bilanțul lunii 
august să se realizeze cu rezul
tate bune. In cadrul acestor 
unități, numeroase sectoare de 
producție au raportat, pină la 
această dată, depășiri ale pla
nului cuprinse între 1-3,5 la 
sută.

In puținele zile ce au mai ră
mas din această lună, minerii 
de la toate exploatările sint ho- 
tărîți să nu-și precupețească e- 
forturile, să-și intensifice zi de 
zi activitatea din abataje, să 
contribuie plenar la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
plan ale acestei luni.

(Urmare din oag. 1)

rile stabilite de comitetul 
nostru de partid pentru tra
ducerea în viață a hotărîrii.

Pentru mobilizarea comuniș
tilor în fruntea acțiunilor în
treprinse, fiecare membru al 
comitetului a fost repartizat 
la cîte o organizație de bază, 
ocupîndu-se concret și în per
manență de rezolvarea pro
blemelor ce le ridică munca 
de pe loturile respective, des- 
fășurînd o susținută muncă 
politică și organizatorică pen
tru lichidarea rămînerilor în 
urmă în cel mai scurt timp 
la punctele de lucru aflate In 
aceste situații.

Comitetul nostru de partid 
practică cu frecvență metoda 
de-a asculta rapoartele prezen
tate de conducerile șantierelor 
sau alți membri din comitetul 
oamenilor muncii, pentru a 
cunoaște cît mai bine situația 
concretă de pe șantiere și a 
lua măsurile ce se impun. In 
același stil de muncă se înscriu 
și analizele săptămînale ale 
punctelor de lucru cu activi
tate slabă, făcute pe linia co
mitetului oamenilor muncii. 
De exemplu, recent au fost a- 
nalizate loturile din Lupeni și 
Vulcan, primul pentru rămî- 
nerile în urmă la extinderea 
preparației, al doilea, pentru 
întîrzierile la lucrările execu
tate în Uricani.

Organul nostru de partid 
acordă atenție deosebită 
schimburilor de experiență 
organizate pe teme de produc
ție, în cadrul cărora generali
zăm experiența fruntașilor și 
metodele bune de lucru, an- 
trenînd în același timp și co
lectivele de muncă în între
cerea socialistă, stimulîndu-le 
inițiativa de a pune în valoa
re rezervele interne. Un aSb- 
menea schimb de experiență 
am organizat recent la Lu
peni și Livezeni, la reușita că

se datorește mai ales crește
rii productivității muncii. Ast
fel, an de an, 80-85 la sută 
din sporul producției globale 
se obține pe seama creșterii 
productivității muncii.

Aceste rezultate, obținute in 
activitatea intreprinderilor și
centralelor industriale din ju.
deț, ca urmare a aplicării în
practică a studiilor elaborate 
de către compartimentele și
colectivele de organizare din

DOCUMENTAR 
în sprijinul 
cabinetelor 

de științe sociale

unitățile respective, au fost fa
cilitate și de munca desfășura
tă de către cabinetele pentru 
problemele de organizare ști
ințifică a producției și a mun
cii.. Desfășurind o activitate de 
îndrumare permanentă a acti
vității colectivelor din întreprin
deri, cabinetele din județul 
nostru, în ultimii doi ani, au 
trecut la efectuarea de studii 
de organizare pe bază de con
tract cu întreprinderile.

Din anul 1972, cabinetele 
au trecut la abordarea unor 
studii ample, de o complexita
te mai mare. De remarcat fap
tul că prin studiile predate in
treprinderilor, acestea pot ob
ține substanțiale suplimentări 
la producția globală, precum

(Urmare din pag. 1)

zic planificat de lucrări de 
investiții și respectarea pe 
această bază a termenelor de 
punere în funcțiune reprezin
tă o condiție indispensabilă 
deschiderii unor noi zone de 
zăcămînt.

Alături de rezultatele bune, 
cu care au încheiat primul 
semestru sectoarele de inves
tiții de la minele Vulcan, Lo
nea, Lupeni, au apărut seri
oase restanțe în cadrul mine
lor Dîlja și Uricani unde pla
nul fizic aferent primelor 6 
luni ale anului a fost realizat 
doar în proporție de 43 la 
sută și, respectiv, 62 la sută. 
Ca urmare a nerealizărilor 
planului fizic au apărut res
tanțe la unele obiective de 
investiții cum ar fi: deschide
rea orizontului 400 în blocu
rile 4 și 5 ale minei Dîlja, a 
'orizontului principal de trans
port 400 de la mina Uricani, 
săparea magistralelor de la 
orizontul 300 al minei Live- 
zeni.

Dată fiind importanța deo
sebită a realizării integrale a 
planului de investiții incă din 
cursul lunii iulie, s-au consti
tuit colective de specialiști 
din cadrul serviciului „Lucrări 
miniere investiții" al C.C.P., 
care au făcut analize detaliate 
la toate exploatările miniere 
asupra stadiului de realizare 
a sarcinilor de plan pe pri
mele 6 luni întocmindu-se pla
nuri de măsuri pentru recupe
rarea eventualelor restanțe și 
realizarea exemplară a sarci
nilor de plan ale semestrului 
II. Măsurile vizează în spe
cial asigurarea efectivelor ne
cesare, îmbunătățirea asisten
ței tehnice și a organizării de 
ansamblu a sectoarelor de in
vestiții. Au fost prevăzute și 
măsuri concrete menite să 
conducă la creșterea eficien
ței lucrărilor de investiții și 

ruia organizațiile de partid, 
membrii birourilor, comuniștii 
și colectivele de muncitori 
și-au adus întreaga contribu
ție.

Măsuri politico-organizatori- 
ce deosebite a luat comitetul 
de partid pentru buna desfă
șurare a activității pe toate 
șantierele în zilele de 23 și 24 
august și așa cum s-a văzut 
și din relatările ziarului în zi
lele de sărbătoare s-a muncit 
cu interes dîndu-se o produc-, 
ție superioară. La nivelul fie
cărui lot s-au stabilit cu pre
cizie necesarele de utilaje și 
materiale, responsabilități

Cum prind viață 
măsurile politico- 
organizatorice

concrete pe oameni, fiecare 
maistru și-a întocmit un plan 
de acțiune, iar personalul 
T.E.S.A. de la S.U.T. — Li
vezeni a fost mobilizat pentru 
a ajuta oamenii la executarea 
unor operații de lucru. Și, în- 
tr-adevăr, la fiecare punct de 
lucru a fost tot ce a trebuit.

DUMITRU STANCU, se
cretarul comitetului de 

partid al Grupului de șantiere 
T.C.H.

— Realizarea planului de 
investiții pe 1973 și îndeplini
rea angajamentului asumat de 
constructorii noștri a adus în 
centrul muncii politice și or
ganizatorice problemele con
crete ale șantierelor din muni
cipiu. Lichidarea rămînerilor 
în urmă constituie pentru co
mitetul de partid și organi
zațiile de bază ale șantierelor 

și reduceri însemnate de chel
tuieli de producție, ceea ce 
conduce la obținerea unor be
neficii suplimentare. De altfel, 
in cei doi ani de activitate con
tractuală, prin studiile predate, 
cabinetele au asigurat benefi
ciarilor un spor la producția 
globală de aproape 80 lei pen
tru fiecare leu cheltuit pe con
tracte, respectiv beneficii su
plimentare și economii la chel
tuieli de peste 10 lei pe un 
leu cheltuit.

La Centrala cărbunelui Pe
troșani, de exemplu, principa
lele probleme care au făcut 
obiectul studiilor au fost pro
gramarea execuției lucrărilor 
miniere, posibilitatea extinde
rii abatajelor frontale în stra
tul 3 și organizarea muncii 
pentru realizarea a două ci
cluri pe zi, organizarea de lo
curi de muncă model, îmbună
tățirea organizării muncii și 
creșterea capacității de pro
ducție a atelierelor mecanice, 
extinderea lucrului în acord la 
formațiile de deservire etc.

Asemenea studii pot fi enu
merate și în alte unități indus
triale din județ, cu referire spe
cială la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Centrala minereu
rilor Deva, Uzina „Victoria" 
Călan, Fabrica „Viscoza" Lu- 
peni, întreprinderea de exploa
tare și industrializare a lemnu
lui Deva, întreprinderea de 
prefabricate din beton Bircea, 
întreprinderea mecanică de ma
terial rulant Simeria și altele.

Ing. Nicolae ANDRONACHE 
Ing. loan ZAHA 

(Va urma)

la eliminarea depășirilor, la 
cheltuielile planificate, de
pășiri care la unele unități 
miniere (Lonea, Petrila, Paro
șeni, Uricani) se situează la 
un nivel de 15—20 la sută. O 
impulsionare a ritmului de 
execuție a lucrărilor de in

vestiții se poate obține din 
conlucrarea strînsă între con
structor și beneficiar. In acest 
sens Centrala cărbunelui Pe
troșani, ca beneficiar al unor 
importante lucrări de investi
ții de suprafață, caută să acor
de un sprijin cît mai mare 
șantierului T.C.M.M., princi
pal constructor, în realizarea 
obiectivelor de investiții. O 
modalitate concretă de spriji
nire a constructorilor o con
stituie formarea unor echipe 
specializate care în conformi
tate cu prevederile H.C.M. 
538/1973 execută după progra
mul normal de lucru în ca
drul întreprinderii, lucrări de

Obiectivul primordial în a- 
ceastă perioadă.

Și organul nostru de partid 
a luat cu operativitate o serie 
de măsuri politice și organi
zatorice menite să impulsione
ze ritmul muncii pe șantiere, 
să mobilizeze și mai intens 
Oamenii la realizarea sarcini
lor ce ne revin. Pot afirma că 
în prezent toți comuniștii des
fășoară o susținută muncă po
litică de la om la om, iar 
prin exemplul lor personal, 
prin rezultatele muncii sînt 
urmați de întregul colectiv de 
constructori. Aș aminti mă
car cîțiva dintre cei 287 de

comuniști: Marin Rădulescu, 
Dumitru Ardeleanu, Augustin 
Pr.odan, Dumitru Postolache, 
Dumitru Roșu, Gheorghe Nea- 
goe, Constantin Albu din or
ganizația de partid a șantieru
lui nr. 1 Petroșani; Dumitru 
Ciobescu, Ștefan Ban, Marin 
Dragu, din organizația _ de 
partid a șantierului nr. 3 Vul
can ; Cornel Vasian, Tudor 
Sandu, Nicolae Avram, din 
organizația de partid a șan
tierului nr. 4 Lupeni ; Paras- 
chiv Frîncu, Costache Maftei, 
Rubin Mănașcu, din organiza
ția de partid a șantierului nr. 
5 instalații.

In aceste zile ne concentrăm 
forțele asupra acelor obiecti
ve care trebuie să intre în cir
cuitul unităților școlare odată 
cu începerea noului an de în- 
vățămînt. Iată de ce întreaga 
muncă politică si organizato-

La Iscroni, Jiul se pregătește de confruntarea cu munții.

SARCINA PRIORITARĂ
(Urmare din oag 1)

ferea productivității muncii, 
realizarea tuturor sortimente
lor din plan. Trebuie urmărită 
repartizarea judicioasă a ti
nerilor pe schimburi și în spe
cial a cadrelor tehnico-ingi- 
nerești tinere, care să ajute 
mai mult organizațiile U.T.C. 
în organizarea de raiduri ia 
locurile de muncă, dezbateri 
și alte acțiuni cu tinerii, care 
să determine folosirea inte
grală a timpului de lucru, în
treținerea corespunzătoare a 
utilajelor și instalațiilor din 
dotare. Trebuie avuți în ve
dere acei tineri care nu-și în
deplinesc normele de produc- 

montaj din planul antrepreno
rului. De asemenea, s-a acce
lerat acțiunea de achiziționare 
și predare la montaj a utila
jelor tehnologice.

Desfășurarea normală a lu
crărilor de investiții și respec
tarea termenelor planificate 
de punere in funcțiune presu
pune asigurarea din timp a 
documentațiilor necesare și a 
amplasamentelor. Pentru a- 
ceasta s-au luat măsuri ca 
amplasamentele să fie elibe
rate eșalonat, astfel încît lu
crările de organizare să se 
poată desfășura normal.

Realizarea lucrărilor minie
re de investiții ritmice și în 
condiții calitativ superioare 
necesită o mai bună colabora
re între sectoarele de investi
ții și principalii beneficiari ai 
acestei activități — exploată
rile miniere.

La aceste măsuri vor trebui 
să se adauge cele proprii șan
tierelor de construcții și sec
toarelor de investiții, măsuri 
prin care constructorii să-și 
mobilizeze toate resursele în 
vederea realizării exemplare 
a sarcinilor ce le revin.

Răspunzînd cu hotărîre și 
convingere la chemarea secre
tarului general al partidului, 
colectivele din activitatea de 
investiții din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani vor des
fășura o activitate susținută 
astfel încît la încheierea tri
mestrului III să poată raporta 
realizarea integrală a sarcini
lor ce le revin prin planul de 
stat și să creeze premisele re
alizării în bune eondițiuni a 
sarcinilor anuale de plan, asi- 
gurînd punerea în funcțiune la 
timp a tuturbr obiectivelor de 
investiții prevăzute pentru a- 
cest an — condiție esențială 
pentru asigurarea capacități
lor de extracție a cărbunelui 
la nivelul cerut.

rică este pusă în serviciul a- 
cestui scop.

★
Rezultatele obținute în a- 

ceastă lună dovedesc că se 
poate realiza mai mult și mai 
bine dacă munca este perfect 
organizată, dacă se folosesc 
toate resursele existente. Mă
surile politico-organizatorice 
luate de către organele și or
ganizațiile de partid au dus, 
fără îndoială, la accelerarea 
ritmului de execuție, la îmbu
nătățirea calității muncii și la 
o minuțioasă organizare a 
tuturor lucrărilor. Se impune 
însă o preocupare și mai stă
ruitoare pentru ca în perioada 
ce a mai rămas să se mențină 
aceiași indici înalți ai reali
zărilor pe toate șantierele 
din Valea Jiului.

In acest sens o mare răspun
dere revine organelor și orga
nizațiilor de partid de pe 
șantiere care sînt chemate să 
acționeze permanent, prin toa
te formele muncii politice — 
dar cu precădere prin munca 
directă de la om la om — în 
vederea asigurării la fiecare 
loc de muncă a unui climat 
de disciplină fermă, comunis
tă. Ritmul, calitatea și disci
plina trebuie să devină sarcini 
politice ce trebuie îndeplini
te exemplar de fiecare comu
nist de pe șantier.

Rolul muncii politice și or
ganizatorice este deosebit în 
această confruntare cu terme
nele de predare ale tuturor 
obiectivelor. Această idee se 
desprinde cu claritate din cu
vintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Munca politică 
și organizatorică a organelor 
<5e partid din Întreprinderi și 
a comitetelor de partid la toa
te nivelele se măsoară, în cele 
din urmă, în rezultatele obți
nute în îndeplinirea planului 
de producție, a planului de 
export, a planului de investi
ții și a celorlalte sarcini eco
nomice". In lumina acestor 
indicații trebuie să acționeze 
cu fermitate organizațiile de 
partid, toți comuniștii de pe 
șantierele Văii Jiului. 

ție, organizînd, după orele de 
program, forme de pregătire 
și demonstrații practice la lo
cul de muncă, concomitent cu 
repartizarea lor pe lîngă mun
citori cu experiență.

Ținînd cont de faptul că în 
cadrul organizațiilor U.T.C. 
din transporturi există un nu
măr mare de tineri, este ne
cesar să se acorde o atenție 
deosebită economisirii carbu
ranților, lubrifianților și pie
selor de schimb, creșterii res
ponsabilității tinerilor pentru 
siguranța circulației, a grijii 
pentru transportarea mărfuri
lor la timp și în bune condi- 
țiuni.

In cadrul întrecerii între 
organizații sub deviza „Tinere
tul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen", un rol de seamă tre
buie să-i joace gazetele de 
perete „Tineretul și produc
ția", ale căror ediții să cuprin
dă o rubrică permanentă in
titulată „Tinere, cum gospo
dărești avutul obștesc ?“. In 
spiritul cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a. c., organi
zațiile U.T.C. trebuie să folo
sească adunările generale, în- 
vățămîntul politic, întreg an
samblul de mijloace educative 
pentru creșterea răspunderii 
față de ridicarea continuă a 
calității produselor, sarcină 
patriotică de mare importan
ță a fiecărui colectiv și a fie
cărui tînăr.

Sarcini importante revin or
ganelor și organizațiilor U.T.C.

DE PRODUIE 
LACTATE

..■■«țri'-r-c-a

vor fi gresate zilnic și ve- este interzisă stropirea
rificate înainte de a fi puse cu apă a instalațiilor elec- 
în funcțiune; trice.

Muncitori și maiștri, ingineri și tehnicieni!

Atrage atenția salariaților săi că le revine ca o- 
bligație permanentă să cunoască și să respecte cu 
strictețe în procesul muncii normele de securitate, 
instrucțiunile referitoare la aceste norme și legisla
ția muncii cît și regulile pe linie de p. c. L

Muncitori și maiștri!

Respectați riguros măsurile menite 
a vă apăra de accidente

Este fapt verificat de via
ță că majoritatea acciden
telor de muncă sînt genera
te de indisciplină, de neres- 
pectarea instructajelor la 
locul de muncă de către 
muncitori și personalul teh- 
nico-administrativ. Se ex

Ce trebuie făcut pentru ca munca 
să se desfășoare normal, în condiții 

de securitate deplină ?
Conducerea fabricii, oda

tă cu măsurile de realizare 
a planului de producție sau 
a sarcinilor de serviciu, are 
obligația să ia măsuri co
respunzătoare în vederea asi
gurării celor mai bune con
diții de muncă, în scopul 
prevenirii accidentelor și 
îmbolnăvirilor profesionale. 
Salariații — muncitori și 
cadre tehnice — la rîndul 
lor trebuie să aibă mereu in 
atenție următoarele interdic
ții :
• este interzisă stropirea 

sau spălarea pompei cu fur
tunul cu apă. PERICOL DE 
ELECTROCUTARE!! ;

• este necesar ca furtu
nul de cauciuc, pompa 
propriu-zisă și conductele 
de legătură să fie demonta
te zilnic în vederea spălării 
și dezinfecției acestora;

• păstrarea furtunului de 
absorbție în repaus se va 
face pe un suport metalic 
sau pe unul din lemn fixat 
pe perete ;
• este cu desăvîrșire in

terzis a se călca pe trans

și în ce privește orientarea 
profesională, calificarea și 
perfecționarea pregătirii pro
fesionale a tinerilor. In acest 
sens Comitetul municipal al 
U.T.C. în colaborare cu Inspec
toratul școlar, conducerile 
școlilor și întreprinderilor, 
vor milita pentru creșterea 
numărului de elevi care se 
pregătesc pentru meseriile de
ficitare de forță de muncă 
din industrie, asigurîndu-se 
cunoașterea obiectivelor ge
nerale ale dezvoltării econo
mice și sociale din municipiul 
nostru și din județ. împreu
nă cu conducerile unităților 
și sindicatele, în baza Legii 
nr. 2 din 1971 privind perfec
ționarea pregătirii profesiona
le a tinerilor, se vor întreprin
de în continuare acțiuni de 
stimulare a interesului tine
rilor pentru continua pregăti
re și perfecționare a cunoștin
țelor profesionale prin forme 
atractive cum sînt concursuri
le și olimpiadele pe meserii, 
simpozioanele și sesiunile teh- 
nico-științifice, schimburi de 
experiență pe ramuri de pro
ducție etc. Comitetul munici
pal al U.T.C., sub îndrumarea 
organelor și organizațiilor de 
partid din municipiul nostru, 
va acționa cu fermitate și ho
tărîre pentru traducerea în 
viață a indicațiilor secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ale 
conducerii superioare a orga
nizației noastre în vederea în
deplinirii sarcinilor de plan pe 
1973 și înfăptuirii cincinalului 
înainte de termen.

ploatează unele utilaje în 
mod necorespunzător, nu se 
respectă tehnologia. Nu se 
controlează dacă iluminatul 
locurilor de muncă cores
punde normativelor în vi
goare. Se folosesc furtune 
deteriorate etc.

portoarele cu rotile, precum 
și a se utiliza un asemenea 
transportor cînd acesta are 
rotile lipsă sau blocate:

0 deservirea mașinii de 
spălat bidoane va fi făcu
tă numai de personalul ins
truit și care și-a însușit în 
mod temeinic instructajul 
tehnic privind funcționarea 
și întreținerea acestui utilaj ;

® în cazul unei defecți
uni la un agregat apărută 
în timpul funcționării, se 
va întrerupe alimentarea 
cu curent electric, iar per
sonalul de deservire nu se 
va mai apropia de acel 
agregat ;

• este cu desăvîrșire in
terzisă executarea diverselor 
reparații mecanice și elec
trice în timpul funcționării 
mașinilor !;

© pentru a evita acci
dentele prin electrocutare, 
atit mașina cit și carcasa 
electromotorului vor fi le
gate Ia o instalație de pro
tecție, prin centura de pă- 
mîntare ;
• benzile transportoare

Cercul speologic „Piatra 
roșie“, participant activ 

la reuniuni pe plan național
Cercul de speologie „Piatra roșie" de la clubul din 

Petrila, patronat de comitetul sindicatului E.M. Petri
la numără printre alți membri pasionați și pe tinerii 
Alexandru Firoiu, Nicolae Kulcsar, Ladislau Somoghi, 
Daniel Cordea, Dorn Popa, Margareta Berinde, Nicolae 
Matieș.

In afara acțiunilor teoretice și practice inițiate de 
ei, temerarii speologi amatori participă la acțiunile co
mune ale tuturor speologilor amatori din țară. Astfel, 
pînă în prezent delegați ai cercului „Piatra roșie", au 
luat parte la consfătuirea națională a speologilor din 
România, la un simpozion organizat de Institutul pe
dagogic din Oradea, încheiat cu două aplicații practi
ce.

In această lună reprezentanți ai cercului petrilean 
au participat la tabăra organizată de cercul speologii 
clujean, în Valea Iadului din munții Pădurea Craiului.

R. VENȚEL 
conducătorul cercului „Piatra roșie"

Grupul de șantiere 

electromontaj Sibiu
Str. Lector nr. 12 

angajează

• muncitori necalificați pentru a 
deveni electricieni la lucrări de 
linii e’ectrice in zona Petroșani.

încadrarea, conform prevederilor Legii nr. 
12/1971.

Angajarea se poate face la Șantierul Elec
tromontaj din Deva str. 16 Februarie nr. 4, te
lefon 12280.

Informații se pot obține și de la lotul E- 
lectromontaj din Vulcan str. Tudor Vladimi- 
rescu nr. 2, telefon 136.

MICA PUBLICITATE
VIND casă gospodărie completă, preț convenabil. Str. 

Prieteniei 3 Lonea.

In activitatea de zi cu zi 
îndepliniți-vă conștiincios 
obligațiile ce vă revin prin 
normele de protecție a 
muncii.

In contextul acestei obli
gații, nu uitați, urmăriți cu 
toată exigența:

— Să se respecte normele 
de tehnica securității muncii 
în toate categoriile de trans
port. Mașinile din dotare

Obligații majore, de mare răspundere 
ce revin șefilor de secții, 

ateliere șl depozite :
• să acționeze pentru a- 

plicarea și respectarea în- 
trutotul a normelor de pre
venire și stingere a incen
diilor la locul de muncă a 
cărui conducere îi este în
credințată ;
• să instruiască lunar tot 

personalul din subordine ;
• să asigure păstrarea, 

întreținerea și funcționarea 
utilajelor de stingere a in-

Rețineți!
— Se interzice cu desă

vîrșire blocarea căilor de 
acces, a căilor de evacuare, 
a culoarelor, scărilor, cori
doarelor și spațiilor de sigu
ranță.

— In podurile clădirii și 
depozitelor nu vor fi depozi
tate sub nici o formă mate-

în atenția tuturor salariaților!
Fiecare salariat din cadrul 

Fabricii de produse lactate 
răspunde de respectarea re
gulilor de prevenire a in
cendiilor la locul său de 
muncă.

Neadăpostirea, neîntreține- 
rea în stare de funcționare 
sau blocarea, în așa fel încît 
să nu poată fi folosite, în caz 
de incediu, a instalațiilor, 

pentru încărcare și descăr
care de materiale să fie mî- 
nuite corect de persoane 
instruite.

— Nu lăsați urme de gră
sime pe treptele scărilor de 
circulație a personalului. 
Pericol de alunecare și de 
accidente !

— Nu intrați în secție fără 
echipament de protecție I 

cendiilor ;
• să organizeze echipe de 

primă intervenție — în caz 
de incendiu — din rîndul 
personalului existent în sub
ordine :
• să ia măsuri pentru 

afișarea regulilor de preve
nire și stingere a incendi
ilor, după specificul și par
ticularitățile fiecărui loc de 
muncă.

riale inflamabile !
— Instalațiile electrice de 

iluminat și de forță vor fi 
verificate periodic, confbrm 
normelor P.C.I. în vigoare.

— Tablourile electrice vor 
fi protejate în carcasă co
respunzătoare și asigurate 
cu încuietori.

mașinilor, utilajelor și ma
terialelor de prevenirea și 
stingerea incendiilor, ori fo
losirea acestora în alte sco
puri decît cele pentru care 
sînt destinate — se sancțio
nează cu amendă de la 800 
la 1500 lei.

Lucrători 
ai Fabricii 

de produse lactate !
Respectînd normele de 

tehnica securității și protec
ția muncii, evitați orice 
fel de accident, vă puteți 
îndeplini în condiții optime 
sarcinile de serviciu !

Respectînd riguros toate 
măsurile de prevenire a in
cendiilor și a eventualelor 
explozii la lucrările prestate 
zi de zi, vă îndepliniți o da
torie ^patriotică de apărare a 
avutului obștesc împotriva 
oricăror daune.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit

Arabă Egipt
(Urmore din pag. 1)

provinciile de sud, Fathi. El 
Wakeel, președintele Comisiei 
administrative, Rashad Has
san, secretarul Adunării Po
porului, și Ismail Younis, zia
rist.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Osman Assal, ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt la Bu
curești.

Conducătorul delegației a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut de 
prietenie' din partea președin
telui Anwar Sadat, a poporu
lui egiptean, subliniind că 
vizita făcută de conducătorul 
României socialiste, în urmă 
cu un an, a lăsat o impresie 
profundă întregului popor e- 
giptean, a deschis o nouă pa- ■ 
gină, o nouă etapă pentru dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, în toate 
domeniile de activitate. Pre
ședintele Adunării Poporului 
din Republica Arabă Egipt 
a exprimat deosebita bucurie 
a tuturor membrilor delega
ției pentru prilejul de a par
ticipa, în cursul vizitei, la 
marea sărbătoare națională a 
României, de a fi martori di- 
recți ai unității trainice a po
porului român în jurul parti
dului, a conducătorului său, ai 
entuziasmului cu care oame
nii muncii au raportat marile 
victorii pe drumul înfloririi 
și progresului patriei, al so
cialismului, al independenței 
și libertății. Conducătorul de
legației parlamentare egiptene 
a subliniat, totodată, faptul 
că poporul egiptean, popoa
rele lumii văd în persoana 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un luptător neobosit împotri
va imperialismului, un om 
politic profund care are un 
rol deosebit de important în 
apărarea păcii, întemeiată pe 
justiție și dreptate, în instau
rarea în relațiile internaționa
le a principiilor independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

îm- 
de

de

a mulțumit pentru salutul ce 
i-a fost adresat din partea 
președintelui Anwar Sadat, a 
poporului egiptean, pentru cu
vintele calde de apreciere fa
ță de munca și realizările po
porului român și i-a rugat pe 
oaspeți ca, la înapoierea în 
patrie, să transmită președin
telui Ănwar Sadat un salut 
cordial și cele mai bune u- 
rări de sănătate, iar poporului 
egiptean prieten — urarea de 
a obține cît mai curînd 
plinirea aspirațiilor sale 
pace și prosperitate.

Președintele Consiliului
Stat, Nicolae Ceaușescu, a rea
firmat poziția României pri
vind rezolvarea pe cale poli
tică a conflictului din Orien
tul Apropiat, în spiritul Rezo
luției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967, asigu- 
rîndu-se retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ara
be ocupate, dezvoltarea liberă 
și independentă a tuturor po
poarelor din această zonă, re
zolvarea problemei populației 
palestiniene în conformitate cu 
voința și interesele sale legi
time.

In cadrul convorbirii au 
fost relevate cu deosebită sa
tisfacție relațiile de prietenie 
și cooperare statornicite între 
Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt, e- 
voluția lor continuă, în spiri
tul convorbirilor și înțelegeri
lor convenite între președin
tele Nicolae Ceaușescu și. 
președintele Anwar Sadat. In 
acest context, a fost exprima
tă dorința reciprocă de a ex
tinde și dezvolta colaborarea 
intre țările și popoareje noas
tre, între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă 
Arabă, între Marea Adunare 
Națională și Adunarea Po
porului din Egipt, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei ge
nerale a păcii și colaborării 
internaționale, al luptei anti- 
imperialiste.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

ULTIMELE ȘTIRI

St M r jÂ
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Lucrările Consiliului pentru comerț

Intervenția
■ GENEVA 27
— Sesiunea 
U.N.C.T.A.D.. care 
Geneva, acordă o 
deosebită

(Agerpres). 
Consiliului
are loc la 
importanță

interdependenței

♦

reprezentantului României

a
la

0

Vizita delegației

in
al P.C.R
Austria

Waldheim
sosit

Damasc
27 (Agerpres).DAMASC 27 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim, a sosit luni la 
Damasc, etapa inaugurală a 
turneului proiectat printr-o se
rie de țări din Orientul Apro
piat — Siria, Liban, Israel, E- 
gipt, Iordania.

Secretarul general al O.N.U. 
a declarat, potrivit agenției 
Reuter, că nu va prezenta o- 
ficialităților din statele respec
tive propuneri privitoare la 
soluționarea situației din Ori
entul Apropiat. Scopul acestei 
călătorii, a spus el, este de a 
lua contact, în.mod nemijlocit, 
cu problemele din zonă.

dintre comerțul internațional, 
sistemul monetar internațio
nal și finanțarea dezvoltării 
economice.

Reprezentantul român, Ion 
Barac, a arătat că trebuie să 
se acorde importanța' cuveni
tă acestor relații de interde
pendență, pentru ca noul sis
tem economic internațional, 
care este pe cale de a fi edi
ficat, să poată să răspundă pe 
deplin exigențelor unei econo
mii ’mondiale dinamice și să 
poată să suporte schimbările 
structurale care au loc în co
merțul internațional, ca urma
re a dezvoltării economice 
țărilor în curs de dezvoltare.

Pentru a se putea edifica un 
sistem de relații economice in
ternaționale mai eficace, care 
să asigure o mai justă și e- 
chitabilă diviziune a muncii, 
a spus delegatul țării noastre, 
sînt necesare crearea de con
diții care să asigure parti
ciparea egală în drepturi a 
tuturor țărilor, indiferent de 
sistemul lor economic și social 
și de nivelul lor de dezvoltare 
economică, la negocierile in
ternaționale și să se țină întru 
totul seama de interesele lor

a

specifice atunci cînd se elabo
rează noi reglementări comer
ciale și monetare internațio
nale.

Lucrările Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare au conti
nuat cu dezbaterea incidențe
lor politicilor în materie de 
mediu înconjurător asupra 
comerțului internațional și a 
dezvoltării economice a țărilor 
în curs de dezvoltare. Luînd 
cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri, reprezentantul țării 
noastre a subliniat, printre al
tele, necesitatea ca U.N.C.T.A.D. 
să examineze, în colaborare cu 
Programul Națiunilor Unite 
pentru Mediul înconjurător, 
măsura în care unele activi
tăți de protejare a mediului ar 
putea avea ca efect apariția 
de noi obstacole tarifare și 
netarifare în comerțul inter
național. Relevînd importanța 
adoptării de măsuri eficace 
pentru combaterea efectelor 
negative ale poluării, delega
tul român a apreciat că aces
te măsuri nu trebuie să afec
teze expansiunea comerțului 
internațional și dezvoltarea e- 
conomică a țărilor în curs de 
dezvoltare.

VIENA 27 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Delegația C.C. al 
P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C. din Austria, face o vi
zită în această țară, a început, 
luni, la Viena convorbirile cu 
o delegație a C.C. al P.C.A.

Din partea P.C.R. au parti
cipat tovarășii. Cornel Burti
că, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar ăl 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Mo- 
cuța, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean 
P.C.R.

Din partea P.C.A. 
cipat tovarășii Hans 
Karl Zenker, membri ai Biro
ului Politic al C.C. al partidu
lui și Heinrich Fritz, mem
bru al C.C. al P.C.A., șeful 
Secției relații externe a parti
dului.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

Cluj al

au parti- 
Kalt și

Q Ultimele știri

4
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Din tarile socialiste

gș.... . 7 ~
9 Henri Lopez, membru al 

Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, 
care a deținut funcția de mi
nistru de externe a fost numit 
prim-ministru al Republicii 
Populare Congo — s-a anunțat 
oficial la Brazzaville, infor
mează agenția France Presse.

Angel de Ia Fior, a fost dată 
publicității o declarație în ca
re este exprimată dorința de 
a apăra, prin eforturi comune, 
suveranitatea și bogățiile na
turale ale țăriilor latino-ame- 
ricane.

9 La Cairo, a fost semnat 
un ;acord de colaborare între 
ministerul egiptean al petro
lului și compania braziliană 
„Petrobas". In baza acordului 
societatea „Petrobas" a pri
mit dreptul de a efectua, timp 
de opt ani, prospecțiuni geolo
gice în Egipt, pe un teritoriu 
de 18 000 kilometri pătrați.

• Victor Maria, unul dintre 
conducătorii Partidului Afri
can al Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.j, â decla
rat, la Kampala, că forțele pa
triotice au eliberat trei pătrimi 
din suprafața Guineei-Bissau 
și că două treimi din acest te
ritoriu este administrat în mod 
efectiv de către poporul însuși.

din' transporturile feroviare, 
declarată joi, pe termen neli
mitat.

© Inflația și șomajul consti
tuie principalele probleme cu 
care este confruntată în pre
zent economia Olandei — rele
vă Organizația pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), în raportul său pe 
anul în curs consacrat acestei 

ri.

țat pentru revenirea Ia siste
mul ratei de schimb, bazat pe 
parități fixe și ajustabile.

9 La încheierea convorbiri
lor purtate la Bogota de mi
nistrul de externe columbian, 
Alfredo Vasquez Carisoza, cu 
omologul său peruan, Miguel

9 Formația corală „Paul 
Constantinescu" a Palatului 
culturii din Ploiești a partici
pat la cea de-a 21-a ediție a 
concursului polifonic „Guido 
d’Arezzo". Lâ această manifes-

tare internațională de 
giu, la care au evoluat 
ții corale, reprezentînd 
din Europa, Asia și America 

a

presti- 
forma- 
16 țări

Latina, corala ploieșteană 
ocupat locul patru.

9 In Canada continuă gre
va celor 56 000 de lucrători

• Potrivit ultimelor date 
statistice, populația statului 
Peru numără în prezent 
14 122 000 de locuitori, față de 
12 385 000 înregistrați în 1967.

9 In capitala Nigeriei s-a 
încheiat o reuniune de cinci 
zile a guvernatorilor Băncii 
Africane de Dezvoltare 
(B.A.D.). în rezoluțiile adopta
te, participanții s-au pronun-

Pacea

Combinatul de construcții 
de mașini grele din Magde
burg, R.D.G.

IN FOTO : Instalația de 
împachetat bare de oțel, 
echipată cu o mașină de 
strins.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Orizont abrupt ; Re
publica : Anonimul Veneti
an ; PETRILA : Trăind în 
libertate ; LONEA — Mine
rul : Micul om mare ; VUL
CAN : Boxerul ; LUPENI — 
Cultural: Atentatul ; Mun
citoresc : Sorgul roșu.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
5,40 Jurnal agrar; 6,00 —

9 Timpul neobișnuit de us
cat și secetos înregistrat de cî- 
teva zile în Sardinia produce 
greutăți deosebite în ce pri
vește aprovizionarea cu . apă 
potabilă. In centrul adminis
trativ al regiunii, Cagliari, a- 
pa â fost raționalizată, rețea
ua funcționînd numai de ci
te va ori pe zi.

• Inflația constituie una 
dintre cele mai serioase pro
bleme în Japonia. Numai în 
luna iulie, prețurile cu ridica
ta au crescut cu 13,6 la sută, 
comparativ cu perioada cores
punzătoare a anului trecut. In 
ultimele 12 luni, prețurile la 
confecții au crescut cu 20 la 
sută, în timp ce la fructe pre
țurile au fost majorate cu 28 
la sută.

VARȘOVIA. Noul tip de auto
buz „Autosan 09“, produs de 
uzinele din Sanok, are o cons
trucție solidă, el puțind fi uti
lizat atit pe rutele urbane, cit 
și interurbane, 
linie modernă 
autobuzul este 
tor Diesel de 
un motor Leyland de 135 CP, 
poate transporta 70 de pasa
geri pe liniile urbane și 47 pe 
cursele interurbane.

Uzinele din Sanok produc in 
prezent circa 3 500 de autobu
ze de capacitate medie pe an.

★
SOFIA. Colecția bibliotecii 

Academiei bulgare de știință 
numără în prezent peste 1 mi
lion de tomuri, 9 000 titluri de 
ziare, 12 500 microfilme și un 
număr impresionant de docu
mente rare, printre care o scri
soare din secolul al IX-lea, 
„Psaltirea de la Sofia'1 din vea
cul XlV-lea și prima carte în 
limba bulgară „Kiriakodromion 
3“. Arhiva științifică cuprinde, 
printre altele, documente uni
cat din perioada asupririi oto-

Dispunînd de o 
de construcție, 

dotat cu un mo- 
150 CP, sau cu

mane și a răscoalei din apri
lie 1876 împotriva turcilor.

O mare parte din cărțile a- 
flate în custodia bibliotecii ou 
fost achiziționate în ultimele 
trei decenii.

★
HANOI. Orașul Suanhoa, 

centru de raion, a început să 
fie ridicat pe un platou încon
jurat din toate părțile de zone 
verzi, în apropierea pitorescu
lui lac Dailai. Se află în cons
trucție primele blocuri cu cîte 
patru și cinci etaje, iar primul 
magazin universal a fost dat în 
folosință recent. S-a instalat re
țeaua de canalizare și cea e; 
lectrică, treeîndu-se în pre
zent, la realizarea unui centru 
comercial. In planurile imedia
te ale constructorilor noului o- 
raș mai figurează darea în 
folosință a unei școli, a bi
bliotecii și a unor cămine pen- 
tru copii.

Aici vor fi construite, în ur
mătorii ani, puternice unități 
productive ale industriei cons
tructoare de mașini și fabrici 
pentru prelucrarea ceaiului și 
altor produse agricole.

indo-pakistaneze
ANDORRA DA VIEJA 

(Agerpres). — In localitatea 
franceză Cahors a avut loc o 
întrevedere a celor doi con
ducători ai Principatului An
dorra, prima întîlnire dintre 
„coprincipii" acestei țări din. 
anul 1278. Președintele Fran
ței, Georges Pompidou, și e- 
piscopul spaniol de Urgel — 
actualii deținători, potrivit u- 
nui tratat străvechi, ai funcți
ilor de coprincipi — care con
duc în comun 'Andorra (20 000 
de locuitori, în inima Piriijei- 
lor), s-au întîlnit și au purtat 
convorbiri timp de cîteva ore. 
Ceea ce a determinat această 
reuniune la nivel înalt, a fost 
necesitatea de a efectua o 
„largă trecere în revistă a

problemelor care au apărut 
datorită... schimbărilor ce au 
avut loc în ultimii cîțiva ani" 
— menționează un comunicat 
oficial.

★
Populația andorrană plăteș

te alternativ, președintelui 
francez o taxă simbolică de 
960 franci, iar episcopul spa
niol — de 450 pesetas, pe an. 
Pe lingă aceasta, cel ce pri
mește banii primește în dar și 
12 burdufuri cu brînză, 12 pui, 
12 găinușe de munte și 6 jam
boane.

Ani de zile locuitorii princi
patului au rămas izolați, dar, 
în ultimii ani, turismul și vîn- 
zările de mărci poștale au 
dus unele schimbări.

Misiunea laboratorului „Skylab“
HOUSTON 27 (Agerpres). — 

Astronauții de la bordul labo
ratorului orbital american — 
„Skylab" — au intrat luni în 
a doua jumătate a misiunii lor, 
care are, după cum se știe, o 
durată de 59 de zile. Momen-

5
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Conferința internațională

mondială prin drept“
ABIDJAN 27 (Agerpres). — 

Președintele Coastei de Fildeș, 
Felix Houphouet Boigny, a i- 
naugurat luni, în mod solemn, 
cea de-a 6-a conferință inter
națională ..Pacea mondială 
prin drept", care urmează să 
se desfășoare timp de cinci 
zile la Abidjan. La lucrări 
sînt prezenți peste 2 000 de de-

legați, juriști veniți din toate 
cele cinci continente. Din Re
publica Socialistă România 
participă Marin Popa, judecă
tor la Tribunalul Suprem, vi
cepreședinte al Asociației Ju
riștilor și 
președintele
Județean Satu Mare, președin
te al Organizației județene Sa
tu Mare a Asociației Juriștilor.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
adresat participanților ia cea 
dc-a 6-a conferință internați
onală „Pacea mondială prin 
drept" un mesaj de salut.

In esență, ordinea de zi a 
conferinței, anunțată de Char
les S. Rhynes, președintele 
Centrului ..Pacea mondială 
prin drept" se referă la exa
minarea măsurilor susceptibi-

Victor Pop, 
Tribunalului

le să contribuie la promova
rea și aplicarea principiilor 
dreptului internațional în rela
țiile dintre toate statele în 
vederea asigurării unei păci 
trainice în lume. In legătură 
cu aceasta, președintele Felix 
Houphouet Boigny arăta. în 
cuvîntul său inaugural, că pa
cea „nu înseamnă numai o tă
cere definitivă a armelor" ci 
și o acțiune concertată și di
namică. permițînd soluționa
rea „într-o manieră construc
tivă și fecundă a problemelor 
noastre comune cele mai dra
matice".

In cadrul lucrărilor, ca pre
ședinte al conferinței a fost a- 
les Alphonse Boni, președinte 
al Curții Supreme a Coastei 
de Fildeș.

tul a prilejuit la Houston 
laborarea unui prim bilanț 
supra rezultatelor obținute. 
Concluzia generală este că, în 
ciuda momentelor dificile de- 
la început, cînd au întîmpinat 
greutăți în adaptarea la starea 
de imponderabilitate și miș
care în spațiu, Alan Bean, O- 
wen Garriott și Jack Lousma 
au reușit să efectueze în bune 
condițiuni toate experimente
le din program și să colecteze 
un important volum de date 
științifice. Pe rampa de lan
sare de la Cape Kennedy se a- 
flă în continuare o rachetă 
„Saturn lb“ împreună cu 
capsula ei „Apollo" care poa
te fi pregătită în cel mult cî- 
teva zile centru o misiune de 
salvare. Oficialitățile N.A.S.A. 
consideră, însă, că cei trei as- 
tronauți 
vină pe 
propriei

e- 
a-

vor fi capabili să re- 
Pămînt cu ajutorul 
lor cabine „Apollo“.

■«••••aaaaaB'

Radiopro.grâmul tliinirv ții : 
8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, meiodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Atlas cultural ; 
10,00 Buletin de știri : 10.05 
Itinerar folcloric muzical ;
10.30 Opera „Trei generații"; 
11,00 Buletin de știri ; 11.15 
Melodii de Petre Mihăiescu;
11.30 Corul dc cameră ..Ber- 
gedorf" ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 întîlnire cu melodia
populară și interpretul' pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz ; 14.00 
Compozitorul săptamînii ; 
14,40 Melodii populare ; 
15,00 Buletin de știri ; 15.05 
Selecțiuni din opereta „Stu
dentul cerșetor" ; 15,30 Mu
zică de estradă ; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Mîndre fete și 
feciori ; 16,35 Cîntecul săp- 
tămînii ; 17,00 In ritm de 
marș ; 17,30 Concert de mu

zică populară : 18.00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate 21,00 Revista șla
gărelor • "1,25 Moment poe
tic ; 21,30 Bijuterii: muzicale; 
22.00 Radiojurnal : 22.30
Concert de seară ; I 24,00 Bu
letin de știri ; 0,03l—5,00 Es
trada nocturnă.

9.00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Un interpret îndrăgit. 

Dumitru Sopon.
10,20 Teleenciclopedia (re

luare).
11,00 Telecinemateca pentru 

copii (reluare). Aventu
rile lui Tom Sawyer.

12.30 Valurile Dunării — re
portaj.

12,50 Autograf muzical : Mi
reille Mathieu.

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă rusă. 

Recapitulare (7).
18,00 Telex.
18,05 Tehnic-club.

18.20 Pe-un picior de plai.
18,40 Panoramic științific.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 Reflector.
20.20 Seară de teatru : Ma

rele rol de Tudor Ne- 
goiță.

21,25 Cintece gorjenești cu

Polina Manoilă.
21,45 Publicitate.
21,50 Comici vestiți ai ecra 

nului.
22,20 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 18 
grade ; Paring 11 grade.

Minimele : Petroșani 14 
grade ; Paring 8 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme fru
moasă și călduroasă mai ales 
în prima jumătate a zilei. In 
a doua parte a zilei, cerul 
se va înnora 'treptat, izolat 
vor cădea averse de ploaie. 
Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit din sectorul sud- 
vestic.

Redacția Și administrația ziarului: Petroșani, strada Republici?, nr. 90, telefon: 1662.

DELHI 27 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite : Delegația indiană 
și cea pakistaneză la convor
birile privind soluționarea 
problemelor umanitare rezul
tate din conflictul din. decem
brie 1971 s-au întîlnit; luni, în' 
două rir^duri.

Declarațiile făcute ziariști
lor de către șefii celor două 
delegații la sfîrșitul întîlnirii 
de după-amiază îndreptățesc 
speranțele în legătură cu un 
final pozitiv al actualei runde 
de convorbiri. Discuțiile vor 
fi continuate pînă va fi reali
zată o soluție de compromis, 
a arătat conducătorul delega
ției indiene, P. N. Haksar. „Ne 
vom întîlni din nou marți și 
dacă va fi necesar și miercuri", 
a declarat Aziz Ahmed, șeful 
delegației pakistaneze care, 
inițial, urma să se întoarcă la 
Islamabad marți.

♦

Arestări
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 27 
(Agerpres). — Liderul organi
zației de extremă dreaptă „Pa
trie și Libertate" din Chile, 
Roberto Thieme, a fost ares
tat, împreună cu alte șaSe per
soane — a anunțat directorul 
poliției federale. Alfredo Joig- 
nat. Roberto Thieme este a- 
cuzat de participare la tenta
tivă de lovitură de stat de la 
29 iunie, activitate conspirati
vă și încălcarea legilor secu
rității naționale.

Descoperirea unui complot 
antiguvernamental în Guineea

CONAKRY 27 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Gui
neea, Ahmed Sekou Toure, a 
anunțat că organele securită
ții de stat au descoperit un 
complot antiguvernamental, 
informează postul de radio 
Conakry, reluat de agențiile

TASS și France Presse. Intr-O 
cuvîntare rostită la conferința 
Partidului Democrat din Gui
neea, șeful statului a mențio
nat că guvernul țării sale dis
pune de documente care ates
tă sprijinul străin acordat 
complotiștilor.

Cit se cheltuiește în S. 11. /f.
(

pentru protecția mediului înconjurător
In condițiile in care poluarea 

aerului costă Statele Unite în
tre 14 ți 18 milioane dolari a- 
nual, potrivit estimărilor Ad
ministrației Naționale pentru 
Controlul Poluării Aerului, fon
dul de 2 800 milioane dolari 
pe care industria americană 
intenționa să-l cheltuiască a- 
nul trecut pentru epurarea e- 
manațiilor de gaze de eșapa
ment este mai mult decît jus
tificat. Această cifră pe anul 
1972 reprezintă peste 3% din 
investițiile de capital american 
și, potrivit unui raport recent 
al lui „Creative Strategies Inc." 
din Palo Alto, California, chel
tuielile industriei americane 
pentru controlul poluării ae
rului vor ajunge pină la 3 
miliarde dolari anual pînă în 
1975.

Din aceste investiții, o parte 
însemnată va fi destinată cer
cetării și dezvoltării. In 1972, 
industria a cheltuit 500 milioa
ne dolari pentru controlul po
luării aerului, iar in 1975 aceas

tă sumă va crește la 780 mi
lioane dolari.

Raportul evidențiază o serie 
de efecte ale reglementărilor ex
trem de severe privind ema
națiile industriale și de gaze de 
eșapament, care vor intra in 

NOTĂ EXfERNĂ
vigoare pină la sfirșitul anului 
1975. Controlul poluării va 
constitui o sarcina atit de cos
tisitoare pentru numeroase 
companii energetice, incit ele 
vor trece la producerea ener
giei nucleare mult mai repede 
decît intenționau. Piața de e- 
puratoare de gaze va fi uriașă, 
fiecare instalație costind „de 
la 5 milioane dolari pînă la 
10 milioane dolari pentru sta
țiile generatoare de mărime 
medie de 100-150 mega
wați". In prezent există comenzi 
pentru instalații de epurare a 
gazelor în valoare de 300 mi

lioane dolari.
Producătorii de automobile 

vor trebui să investească de 
asemenea mari fonduri de ca
pital. Fiecare din cele 1250 linii 
de ansamblare de autoturisme 
din S.U.A. va necesita un dispo
zitiv pentru controlarea emanați* 
ilor de gaze de eșapament, ca
re costă aproximativ 30 000 do
lari. De aceea producătorii de 
automobile vor trebui să chel
tuiască numai pentru acest o- 
biectiv 75 milioane dolari. Cum. 
părătorul unui automobil nou 
va trebui să plătească cel pu
țin 25 dolari pentru un con- 
vertizor catalitic și în 1975 cum
părătorii de automobile vor 
plăti pentru aceste convertizoa- 
re 384 milioane dolari. După 
această dată, piața de con- 
vertizoare catalitice va trebui 
să se dezvolte și mai mult, 
deoarece instalațiile respective 
își vor fi pierdut efectul după 
parcurgerea de către vehicule 
a 40 000 km.
(„News scientist" - S.U.A.)
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