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cerințe primordiale pentru realizarea 
sarcinilor la extracția de cărbune

Succese minerești

1

La mina Dîlja

Frontaliștii
se afirmă

prilej 
aceste

le-au

Luna octombrie a reprezentat pentru minerii din aba
tajele frontale ale sectorului III al minei Petrila un 
de continuă îmbunătățire a muncii ce o desfășoară în 
mari capacități de producție.

Notăm în acest sens rezultatele bune pe care
obținut frontaliștii conduși de Florea Mionici și Eugen 
Voicu, care, la abatajele nr. 8 V și, respectiv, 6 V au înre
gistrat importante sporuri de producție prin depășirea sis
tematică a nivelului planificat al productivității muncii. 
Brigada condusă de Florea Mionici și-a „onorat" sarcinile 
de plan în proporție de 109,2 Ia sută, iar cea condusă de 
Eugen Voicu — de 105,1 Ia sută.

In ambele brigăzi s-au înregistrat productivități spo
rite în muncă, materializate prin depășiri de 550 și, respec
tiv, 230 kilograme pe post a prevederilor inițiale.

întrecerea în care sînt angrenate cele două colective 
fruntașe de mineri reprezintă un imbold deosebit în îmbu
nătățirea organizării muncii, în creșterea continuă a cantită
ții de cărbune extras din abatajele sectorului.

Viteze sporite
avansare

O responsabilă dezbatere a avut Ioc, la începutul lunii 
octorrtbrie, în cadrul sectorului de investiții al minei Lupeni. 
Motivul îl constituiau rezultatele nesatisfăcătoare cu care 
sectorul încheia luna precedentă — septembrie — și anume, 
o rămînere în urmă de peste 180 ml. Desigur, dezbaterea nu 
s-a soldat cu simple angajamente. încă de a doua zi, ritmul 
de lucru a devenit altul, preocupările brigăzilor s-au inten
sificat, ca și ale conducerii sectorului, astfel că la sfîrșitul 
lunii octombrie bilanțul indica o depășire a planului cu 
5 ml. „Vom obține viteze de avansare cu care sectorul 
nostru nu %-a mai întîlnit" — au spus numeroși șefi de 
brigadă. Printr-o organizare judicioasă a lucrului, printr-o 
participare responsabilă a fiecărui membru al brigăzilor la 
realizarea lucrărilor de plan, aceste cuvinte au devenit 
autentice fapte de muncă. Iată cîteva exemple :

Brigada condusă de minerul Nicolae Ungureanu a reali
zat 75 ml la săparea, lărgirea și betonarea în profil dublu, 
a galeriei în circuitul puțului 13, orizont 650. Alte două 
brigăzi, conduse de Dionisie Zoia și Mihai Sandu, au obți
nut viteze de 70, respectiv, 60 ml avansare pe lună. Samoilă 
Kovacs și ortacii săi, cu care lucrează în acord global, au 
depășit indicatorul de plan

Mihăiasă
— Cîmpu 
loan Pupăză,

Andrei 
U ricani 
Neag și 
din Petrila, str. Jieț nr.
68 sînt. norocoși. Ei sînt 
singurii copii din muni
cipiu! nostru (după date
le cunoscute pînă acum) 
născuți în ziua de 31 oc
tombrie 1973, ultima zi 
din cadrul „Săptămînii 
economiei", dată ce a 
coincis cu Ziua' Mondia
lă a Economiei. „Noro
cul" acestor feciori con
stă în faptul că, venind 
pe lume în 31 octombrie, 
ei beneficiază de măsu
ra hotărîtă de Casa de 
Economii și Consemna- 
țiuni de a oferi tuturor 
copiilor născuți în 
ceasta zi cite un 
de economii cu 
nere inițială de 
lei.

In fotografia
momentul în care mamei 
lui Ionel Pupăză din Pe
trila, aflat încă la Mater
nitatea din Petroșani i 
se laminează de către 
reprezentanta Filialei 
Petroșani a C.E.C., Ma
ria Pascu, libretul 
19.203.62102.

Acțiunea de înmînare 
a libretelor de economii 
cu o depunere 
de 100 de 
născuți în 
octombrie 
nuă, în care scop părin
ții sînt invitați să prezin
te la agențiile C.E.C. ac
tele de naștere eliberate 
de consiliile populare.

Realizarea integrală a planului 
reclamă contribuția efectivă a tuturor 

brigăzilor de mineri, a tuturor 
compartimentelor producției

• Vitezele de avansare in abataj pot fi mult imbunătățite ț Utilajele și mașinile 
din timp a noilor rezervetrebuie întreținute corespunzător 0 Deschiderea și pregătirea

- condiție a ritmicității producției anului viitor

— De la începutul anului 
avem un minus la producția 
brută de 6 000 tone de căr
bune — ne spunea inginerul 
șef al minei, Dumitru Opriș. 
Numai în luna octombrie 
minusul acumulat a atins 
cifra de 6 800 tone, pierzîn- 
du-se complet plusul pe 
care îl aveam după înche
ierea primelor trei trimes
tre.

In ultima perioadă, deși a 
existat o preocupare perma
nentă din partea comitetu
lui oamenilor muncii pentru 
realizarea sarcinilor de plan, 
nu s-a reușit ca acesta să 
fie îndeplinit ritmic încă din 
prima decadă a fiecărei 
luni. Deficiențele în organi
zarea producției și a muncii 

•’s-atr-—mtrnifestat frrtfeoseb'i' 
prin nedirijarea corespunză
toare a abatajelor și nepla- 
sarea celor mai productive 
fronturi la capacitatea ma
ximă, fapt care a creat „go-

luri“ de producție în unele 
perioade. Situația în sine s-a 
reflectat negativ și asupra 
randamentelor în abataje 
care nu au fost îndeplinite 
decît în proporție de 
sută.

Deși linia de front 
asigurată aproape în 
tate, au existat și 
cînd datorită necorelărilor 
în exploatare s-au pierdut 
însemnate cantități de căr
bune. Mai mult, deficiențele 
care se mențin încă în folo
sirea mașinilor și utilaje
lor, s-au repercutat negativ 
asupra indicatorilor de 
plan.

— La noi în cadrul secto
rului III ,— ne declara mai
strul principal Petru Taraș 
— a intervenit în ultimul 
timp o problemă deosebită. 
Din cauza unor pericole de 
autoaprindere a trebuit să 
închidem un abataj cameră. 
Dar, nu am avut creat un

95,3 la

a fost 
totali- 
cazuri

nou front pentru a putea 
plasa brigada respectivă. 
S-au pierdut astfel de la 
începutul lunii octombrie în. 
fiecare zi peste 100 tone 
cărbune. Sperăm să trecem 
la atacarea unei noi felii în 
stratul 5, unde vom avea un 
abataj cu o producție zilni
că de 220 tone. Avem, așa
dar, șanse să recuperăm 
ceva din restanță pînă la 
sfîrșitul lunii.

Discuția purtată la secto
rul III cu artificierii, mai
ștrii și șefii de brigadă a 
scos în evidență faptul că 
nu în toate cazurile a fost 
respectat în totalitate pro
gramul de lucru, fapt ce a 
condus la munca în salturi, 
depășirea cheltuielilor ma
teriale de producție,

— Și din vina noastră, 
dar mai ales datorită unei

Ing. Cornel DUMITRU

(Continuare in pag. a 3-a)

zile consecutiv, din 
încheiată astăzi, li
la mina Lupeni au 
acțiunea de stivui-

In două 
săptămînă 
teciștii de 
continuat
re a materialelor de susținere 
și punerea în ordine a acestu
ia în incinta minei. Vineri. 2 
noiembrie tinerii au strîns din

a- 
libret 

o depu-

cu 30,7 la sută.

noastra,

apar-
cooperativei U- 
din Petroșani, 
nou al acestei 
a fost dotatMASĂ ROTUNDĂ

nr.

lei 
ziua 
1973

inițială 
copiilor 
de 31 
conti-

Luni, la ora 17/, 
clubul muncitoresc din 
Petrila, comitetul oră
șenesc de partid orga
nizează o masă rotun
dă la care se dezbate 
tema : „Forme și mij
loace ale muncii poli
tice și educative de 
masă folosite pentru 
întărirea disciplinei în 
producție".

lanyos (sectorul VI, 
E.M. Lupeni) a absen
tat nemotivat în zile
le de 1, 2 și 3. Din 4 
octombrie și-a reluat 
lucrul pe care l-a „în
trerupt" din nou între 
15-18 octombrie. In 
tot acest timp, ortacii 
din brigadă au mun
cit în locul lui. Printre 
„absentomani" se pare 
că știrea va avea un 
cerc destul de larg de 
interes. Folosim prile
jul pentru a anunța 
că vom reveni și cu 
alte cazuri. Ce ziceți ?

CE ZICEȚI?
NOUA CURĂȚĂTO- 

RIE-VOPSITORIE

In luna octombrie, 
angajatul Victor Ka- 

V -_____
La IJvezeni s-a re

cepționat noua curăță-

Pe șantierele

de locuințe

Ritm
intens

de lucr u
O depășire substanțială, de 

peste 1,5 milioane lei a planu
lui valoric pe luna octombrie, 
au obținut colectivele de con
structori ale Grupului de șan
tiere al T.C.H. Petroșani,

Pe majoritatea șantierelor 
construcțiilor de locuințe din 
Valea Jiului în luna: octombrie 
s-a atins un ritm de execuție 
intens. Ca urmare, s-au recu
perat peste două procente din 
restanța de plan cumulată în 
prima parte a anului.

Tovarășul Dumitru Stancu, 
secretarul comitetului de 
partid aj grupului ne-a asigu
rat că, dat fiind ritmul intens 
cu care se lucrează pe șantie
re și în momentul de față, co
lectivul îșii va îndeplini inte
gral, înainte de finele anului, 
planul valoric pe 1973, și vaț- 
reuși să predea în totalitate a- 
partamentele cuprinse în pla
nul fizic anual.

Un element hotărîtor
în orientarea școlară

a elevilor activitatea
productivă din ateliere

Activitatea tehnico-produc- 
tivă a elevilor, avînd un ca
racter esențial educativ, tre
buie să se afle la incidența 
interesului mai multor factori 
nu numai cu atribuții bine 
delimitate, ci în perspectiva 
unuia sau mai multor ani și 
cu interese mult mai profun
de. Școala (și în cadrul ei se 
manifestă sprijinul familiei) și 
întreprinderea patronatoare 
sînt principali răspunzători 
nu atît de formarea unor pri
ceperi sau îndemînări de a 
utiliza mașini-unelte, mai mult 
sau mai puțin complicate, ci 
de sădirea unui atașament al 
actualilor elevi pentru mun
că, reflectat într-un punct 
cheie — locul social spre care 
se vor îndrepta absolvenții a 
opt, zece sau douăsprezece 
clase.

In orașul Petrila a fost a- 
menajată o- microîntreprindere 
(cu 6 ateliere < lăcătușerie, 
tîmplărie, țesătorie, croitorie, 
broderie, artizanat și, mai re
cent, lăcătușerie-mecanică), 
etapă superioară în preocupă
rile școlilor generale nr. 1 și 
6, cu un plan de producție pe 
întreg anul școlar. Tot în acest

unde au fost

timp altfel arată orientarea, 
structura și desfășurarea ac
tivităților productive la șco
lile generale nr. 2, 5 și la li
ceul petrilean,
amenajate (sau reamenajate) 
atelierele fie în spațiul școlii, 
fie în altele obținute prin re
distribuiri. De unde aceste di
ferențieri ? Dintr-o foarte va
riabilă colaborare cu între
prinderile patronatoare — fie 
că școala încă nu și-a stabilit 
un profil, motiv pentru care 
se fao tot felul de amalgamuri 
și, deci, nu solicită o anume 
dotare, fie că patronul nu 
este suficient de receptiv la 
aceste necesități, nu școlare, 
ci politice și sociale.

Intre dotarea atelierului 
școală (amenajat cu un anu
mit scop, profil), desfășura
rea activității productive și 
eficiența educativă există un 
strîns raport de cauzalitate. 
Muncind, elevul capătă o 
mîndrie a muncii, care poate 
fi stimulată sau nu prin, rit
mul și complexitatea lucrării, 
prin finalitatea produsele».

T.

(Continuare in
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Rudolf Ionoventz, 
activist U.T.C.

Instantaneu din secția de 
croire a atelierului de timplă- 
rie a Fabricii de industrie lo
cală Petroșani.

Foto : I. LEONARD

incinta minei și au încărcat 
două autocamioane de bolțari 
pe care i-au transportat la 
drumul în curs de amenajare 
spre cabana Straja.

SINT PREGĂTITE CABANELE PENTRU 
OASPEȚII ÎN SEZONUL ALB ?A-ȘI PRIMI

Sezonul alb se apropie pe 
zi ce trece. Odată cu așeza
rea primului strat de zăpadă, 
pîrtiile de sub creste, din veci
nătatea pădurilor de brazi vor 
fi din nou căutate de amato
rii sporturilor de iarnă. Dar, 
odată cu pîrtiile, vor fi cău
tate și cabanele — lăcașe 
menite să adăpostească și să 
ofere condiții de odihnă, masă 
și agrement iubitorilor ascen
siunilor montane la sfîrșit de 
săptămînă. Am dorit să aflăm 
cum sînt pregătite cabanele 
pentru a-și primi musafirii. In 
acest sens am purtat o discuție 
cu tovarășul Petre Breben, șe
ful filialei Petroșani a O.J.T.

— In mare parte, la acest 
capitol al pregătirii pentru a- 
notimpul friguros a celor 8 
cabane aflate în subordinea

noastre lucrurile 
de bine. Pînă în 

cabanele

stau 
pre- 

s-a 
ne-

filialei 
destul 
zent, la toate 
transportat combustibilul 
cesar încălzirii, care totalizea
ză circa 245 mc lemn și 60 to
ne cărbuni. De asemenea, s-a 
făcut aprovizionarea cu legu
me și zarzavaturi în funcție de 
solicitările făcute, insilozîn- 
du-se deja circa 5 tone car
tofi, o tonă varză, o tonă ră- 
dăcinoase, 800 kg murături,

urmînd ca în următoarele zile 
să expediem și cantitățile care 
trebuie să completeze cotele 
repartizate.

— In privința reparațiilor 
și amenajărilor ce s-au execu
tat sau trebuiau să fie făcute 
la cabane, ce ne puteți spune?

— In acest sens, lucrurile 
nu stau prea bine. Intîmpinăm 
mari greutăți în repartizarea 
de fonduri pentru renovări și 
reparații. Motivul invocat fi-

a

torie-vopsitorie 
ținînd 
nirea 
Sediul 
unități
cu utilaje moderne și 
are o capacitate de 
șapte ori mai mare de
cît vechea unitate. Deo
camdată, se fac pro
bele mașinilor, urmînd 
ca în scurt timp să în
ceapă servirea popu
lației.

AU DISPĂRUT
EXECUT ANȚII...

Anunțam, . deunăzi, 
tot la „Am aflat..." că 
la Petroșani, în carti
erul Aeroport, se exe
cută o piață de legu-

me. De mai mult de 
două săptămîni, cîte o 
mașină descarcă din 
cînd în cînd, aici, pre
fabricatele pentru vi
itoarea construcție. 
Dar, între timp au 
dispărut executanții. 
Piața nu e terminată. 
Atunci, de ce a înce
tat lucrul?

PARCARE MODERNĂ
LA BĂNITĂ

Prin grija consiliu
lui popular al comunei 
Banița, în centrul lo
calității se amenajea
ză o parcare modernă 
pentru turisme și au
tobuze.

Cu ajutorul distric
tului de drumuri a 
fost nivelat și tratat 
terenul respectiv, iar 
în prezent se lucrează 
la bordurarea parcării, 
urmînd să fie turnat 
asfaltul. Printre cetă
țenii care au prestat 
muncă patriotică la a- 
cest obiectiv se numă
ră Avram Stoica, Bo- 
rița Tamaș, Ioan Vla
dislav, Mihai Vladis
lav, Ion Vreja, Ioan 
Stoica și alții.

ÎNTRECERI DE 
POPICE

Astăzi vor continua 
întrecerile etapei catn-

Meiningen
mai mult 

decît 
„Orașul 
teatrului"

- - - - - - - - - - - - - - - - - A pionatului divizionar 
A de popice, începute 
de ieri după-amiază. 
Pe arena din Petrila, 
componenții 
Jiul își vor 
șansele de supremație 
în clasamentul grupei 
Nord în compania po, 
picarilor din formația 
Electrica Sibiu. Tot as
tăzi, popicarii de la 
T.C.M.M. primesc re
plica componenților e- 
chipei Utilajul Petro
șani, în cadrul unei 
cupe organizate- c 
C.M.E.F.S. Petroșani.

ind rentabilitatea scăzută 
multora dintre ele. (O optică 
puțin cam deformată în accep
ția diriguitorilor din forurile 
superioare cărora le intră în 
atribuțiuni urmărirea, contro
lul și coordonarea activității 
cabanelor. Cum să emitem 
pretenția rentabilității atîta 
timp cît nu există preocupare! 
mai susținută pentru starea în 
care se găsesc multe dintre 
cabane. Cu ce să-i atragem pe 
turiști să le viziteze ? Cu pa
ragina, dezordinea și lipsa u- 
nor condiții optime de caza
re? — n.n.). Doar la cabana 
Rusu s-au efectuat niște lu
crări de reparații la instalați
ile electrice, sanitare și la te
rasa clădirii. In rest...

— Ce oferă cabanele ama
torilor practicării sporturilor 
de iarnă ?

— In general, la aproape 
toate cabanele alpine (Rusu,

Cele șapte coloane corin
tice sînt de-a dreptul impu
nătoare. Pe strada princi
pală a orașului ele formea
ză intrarea într-un somp
tuos teatru baroc. Instituția, 
clădită cu mulți ani în ur
mă de către un oarecare du
ce, a făcut ca Meiningen să 
se numească și „Orașul tea
trului". Turiștii care, la în
demnul unui ghid, se în
dreaptă spre Meiningen, se 
opresc în Piața Republicii, 
privesc spre statuia de pia
tră a ducelui și întreabă, 
din curiozitate turistică, pe 
cine reprezintă. De cele mai 
multe ori însă locuitorii 
orașului — nu din ignoran
ță, ci 
că o 
obiect 
pund : 
întotdeauna turiștii 
peră lucruri pe care autoh
tonii le consideră, dacă nu

mai degrabă pentru 
consideră un simplu 
de ornament — răs- 
„Așa l-am găsit".. 

desco-

I. NICOLAESCU

Constantin VARVARA 
Corespondentul Agerpres 

la Berlin

(Continuare in pag. a 4-a)

echipei 
disputa

Rubricile : Puncte de vedere și Cu scrisoarea dv. in față, 
DUMINICALE.

Concluzia unei atente autoanalize Ia 
Lonea. „Mai avem mult de muncit cu 
Rubrica „Săptămînă studențească".

(Continuare in pag. a 3-a)
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In ziarul de azi:

sectorul II al E. M. 
noi înșine I1’

I
I

încheierea vizitei tovarășului Ion Gheorghe Maurer in Iran, 
Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
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Chemarea munților in decorul toamnei tirzii
In zadar vei aștepta sti - 

mate cititor iubitor de 
munte, ca rindurile ce ur
mează să te conducă pe o 
potecă marcată tot la doi 
pași spre un vîrf, o vale sau 
o cabană bine cunoscută 
și pentru care ghidurile a- 
tent și îngrijit întocmite îți 
pun la dispoziție cele mai 
mici detalii.

De data aceasta, pe că
rările golite de tumultul 
verii, vei porni — desigur 
cam stingher — fără o țin
tă dară, pe un itinerar ce 
nu poartă un nume, căci 
fie de vei merge spre Vo- 
ievodu, fie spre Lotru sau 
vei sui pe culmile acum în
cărunțite ale Retezatului, 
Vei recunoaște că te în
drepți spre un miraj — a- 
cela ai toamnei poposite în 
munți care te atrage cu o 
forță ce nu o bănuiai.

Aceste toamne pe plaiu
rile Parîngului, mai frumoa
se uneori decît înseși ve
rile, te cheamă acolo sus 
in munți, unde valoarea lor 
sporește, unde culoarea pă
durii se revarsă generoasă 
în atîtea nuanțe mirifice, 
peste ochii ce nu mai pri

didesc neștiind să aleagă 
între verdele, încă viu pe 
alocuri, Intre ruginiul frun
zelor mai grăbite, între ver
dele profund și grav al bra
dului sau între roșul aprins 
sau galbenul liniștit al fa
gului. Și, dacă toate aces-

în loc de ftlnerarh* 
turistice

te nuanțe se vor profila pe 
un albastru, cum numai ce
rul cristalin de toamnă îl 
poate avea, atunci, drume- 

I țule, vei accepta că ano
timpul ce precede lunga iar
nă nu își are egal în fru
musețile pe care ți Ie dă
ruiește.

încet, te va cuprinde în- 
. serarea, căci ziua, scurtă a- 
cum, poate de aceea mai 
frumoasă, va trece repede, 
cedînd locul înstelatei nopți, 
nu mai puțin fermecătoare. 
Și, contrar obiceiului nu le 
vei îndrepta spre cabana a- 
demenitoare căci căsuța pă
durarului ieșindu-ți în cale 
va învinge tentația como
dității și a unei companii

poate mai numeroase dar 
nedorite acum. Vei prefera 
vorba molcomă a bătrînu- 
lui paznic de vînătoare din 
odăița ospitalieră cu căldu
ră plăcută. Vei scoate din 
ranița plină, conserve de 
tot felul, brînzeturi în sta
niol, șuncă presată și un 
vin demi-sec și, pe măsură 
ce orele se vor scurge în 
clepsidra nopții, spiritele se 
vor aprinde sub... imperiul 
lichidelor și al oboselii. Po
vestirile paznicului ți se vor 
părea cînd hazlii, cînd îrt- 
spăimîntătoare și, în cele din 
urmă, răpus de lunga și 
totuși atît de scurta sporovă
ială, te va cuprinde somnul. 
In zori, același soare dar
nic, poate mai darnic decît 
chiar în vară, îți va dezvă
lui noi frumuseți. împrie
tenit deja Cu pădurarul, 
vei merge acum cu el și 
nici cel mai bun ghid cu 
școală nu ar putea vreo
dată să-ți dezvăluie atîtea 
colțuri de natură alese par
că dintre cele mai frumoa
se pentru ... noul favorit. 
Simțind pasiunea ta, care 
în miez de toamnă ai renun
țat la o duminică comodă de 
orășean, el, paznicul îți va 
răsplăti prin străduințe ne
însemnatul tău efort căci, 
în curînd, în cale îți va ieși 
să zicem cerbul sau poate 
ursul, mistrețul sau colo 
sus pe cleanțuri, ei bine, da, 
acolo vei vedea o stîncă îm- 
■lietrită între stînci, falni- 
ul (ap negru.
Și dacă toate acestea ți 

e par puține și neînsemna- 
e frumuseți ale unui ili- 
lerar de toamnă, atunci 
stimate cititor, nu renunța 
'a plimbarea ta de sîmbătă 
seara, la ținuta impecabilă 
subliniată de cămașa albă
i cravata asortată cu costu- 
nul, sau, probabil, la tu
nul gros de țigară al restau
rantului pe care îl frecven- 
ezi. De altfel, tot degeaba
ii încerca să pleci în munți 
■n calea toamnei, ea recu- 
loscîndu-te nu ți-ar putea 
oieri nimic...

Aurel DULA

JAPONIA. La o universitate din Tokio au fost deschise 
„cursuri de frumusețe" pentru bărbați, la care pot fi învăța
te diferite preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului 
și părului.

In foto : Tineri participînd la un „curs de frumusețe" la 
Tokio,

„Farfurie zburătoare" brevetată 
ca invenție

Inventatorului australian G. Phillips i-a fost aprobată li
cența pentru elaborarea unui model de aparat de zbor pe ca
re l-a numit „discul ascensor". Deși invenția se află într-un 
stadiu incipient, potrivit afirmațiilor lui, farfuria zburătoare 
„va avea o forță portantă de șapte ori mai mare decît a unui 
elicopter". După cum explică inventatorul, odată cu rotirea 
discului aerul este eliminat în direcții radiale de la centru, 
iar în locul eliberat se creează o zonă de presiune scăzută 
și apare forța ascensională.

Antibiotic dintr-o ciupercă 
dăunătoare

Din ciuperca care distruge 
lemnul, biologii cehoslovaci au 
izolat un nou antibiotic — mu- 
cidinul. El este eficient în tra

tarea micozelor pielii. In pre
zent, mucidinul este experi
mentat în condiții de clinică.

Cîte fibre formează nervul optic?
Un grup de oameni de ști

ință americani au reușit cu 
ajutorul unui calculator elec
tronic să numere fibrele ner
voase din care este compus

nervul optic uman. El este for
mat din 1 200 000 fibre. Calcu
larea de către computer a du
rat opt ore.

^0 Caii „văd cu picioarele"
Printre multe alte fenomene neexplicate încă de știință 

este și acela al sensibilității'extraordinare a cabalinelor de 
„a vedea cu picioarele". Constituie într-adevăr un mare mister 
faptul că un întreg escadron poate trece fără să-l atingă mă
car pe un călăreț căzut la pămînt.

La Uzina electrică Paroșeni

Măsuri eficiente pentru trecerea 
vîrîului de iarnă

Pentru asigurarea funcțio
nării în bune condițiuni a a- 
paratșlor și instalațiilor în 
perioada rece, pe baza unui 
plan judicios, diferite colec
tive de la Uzina electrică Pa
roșeni au trecut la reviziile a- 
ferente și la finalizarea ce- 
Idrlalte măsuri pregătitoare. 
S-au încheiat deja reviziile la 
acționările de la stavile și la 
periile rotative de ia decan- 
tor, ceea ce va contribui la 
buna alimentare cu apă de a- 
daus. Terminarea reviziilor și 
la stațiile de 35, 100 și 220 KV, 
la instalațiile de aer compri
mat, completarea nivelului de 
ulei la întrerupătoarele și 
reductoarele de curent și ten
siune, asigură-o mai ușoară și 
sigură executare a manevre
lor în aceste verigi importate 
ale fluxului energiei electrice. 
S-a executat și revizia insta
lației de încălzire S.R.N.F. și 
D.T.H. (cutii de acționare și 
blocaj de la întrerupătoarele 
de înaltă tensiune) în vederea 
împiedicării blocării ventile- 
lor cu ghiață. De asemenea, 
s-a reparat instalația de des-

chiciurare. „Totodată, arăta 
inginerul Ștefan Nverges, șe
ful secției electrice, s-au asi
gurat mijloacele material:' 
pentru rezolvarea situațiilor 
excepționale : uneltele de in
tervenție și echipamentul de 
protecție necesare deszăpezirii. 
S-a instruit întregul personal 
din cadrul secției, iar în ceea 
ce privește lucrările de revi
zie de la baraj și decantor, de 
la motoarele și automatele 
stavilelor, acestea au fost e- 
fectuate sub supravegherea 
șefului echipei de electricieni, 
comunistul Gheorghe Stănișel, 
care a realizat lucrări de bu
nă calitate și în termen, ceea 
ce ne dă certitudinea unei 
funcționări ireproșabile".

In stații au lucrat echipele 
de electricieni reparatori, con
duse de comuniștii Francisc 
Varga, Aurel Crișan, Aurel 
Bolosin și Carol Taborschi. 
Un aport prețios la revizia în- 
treruptorilor l-a adus echipa 
condusă de electricianul Ion 
Dărăban, unul din cei mai 
buni, harnici și serioși elec
tricieni de la reparații.

Legat de aceste măsuri este 
necesar să relevăm importanta 
deosebită a acordării asisten
ței tehnice la toate lucrările 
•i la toate echipele. In aceas
tă privință s-au evidențiat 
comuniștii Ion Fopescu Napol, 
inginer, Eugen Andrei, mais
tru principal, maiștrii Todor 
Cârnat și Emil Dizniacek, toți 
de la reparații electrice. Re* 
levînd aportul colectivului de 
ia exploatarea electrică 1; >-
fectuărea acestor pregătiri, se 
poate arăta că din rîndurile 
acestuia s-a remarcat mai ales 
comunistul Ervin Baki, mais
tru principal, care a asigurat 
orientarea întregii formații în 
pregătirea operativă a locuri
lor de muncă și, respectiv, ad
miterea echipelor de repara
ții la lucru, executarea corec
tă și precisă a manevrelor, res
pectarea normelor de protec
ție a muncii.

Iuliu POPA,
tehnician, Uzina electrică

Paroșeni

Fabulă cu... rugină
De cum se ivise, mulată, 
Colea pe o roată dințată
O minusculă pată de rugină,
Cit un vîrf de ac,
Văzu în același iatac
O altă pată care
Crescuse mult mai mare.
- Vai, îndrăzni mezina
Suratei să-i zică,
Ai să ronțăi mașina,
Nu tremuri de frică ?
S-ar putea ca tocmai acum
Să fii văzută
Și făcută scrum 1
De ce ai fost atît de nebună
Și te-ai întins ca o mătrăgună ?
Mai bine rămîneai precum eu :
Un punct invizibil, mereu I
- Vorbești frumos, parcă din carte, 
Nici bănuiești că te desparte 
Numai un ceas, poate o zi, în fine, 
S-ajungi la fel de mare ca și mine. 
Așa că taci, nepoato, să n-audă 
Acel care ne-ar vrea o soartă crudă !
Dar dialogul lor subit s-a frînt ;
Venise Omul să le facă vînt.

N. PALTIN

Păsări marsupfale
O pasăre acvatică 

care trăiește în A- 
merica de Sud are. 
sub fiecare , aripă 
cîte un buzunăraș 
în care poartă puii. 
Acest buzunar re
prezintă un pliu

din piele cu puf 
moale. Ptiii stau co
mod în el chiar și 
în timpul zborului. 
Pasărea poate și să 
se scufunde cu doi 
pui „la bord" în bu
zunar. fiind sufici
ent aer.

Inima... trădează studenții 
prost pregătiți

Modificările sis
temului cardio-vas- 
cular la studenții 
slab pregătiți care 
se află în fața unor 
examene sînt ase
mănătoare celor ca 
re anunță un in
farct, au constatat 
studenții de la Fa

cultatea de medici
nă din Volgograd.

In timpul exame
nelor au măsurat 
pulsul candidaților 
și au stabilit că la 
cei ce nu s-au pregă
tit bine inima înre
gistrează 160-180 de 
bătăi pe minut.

Fum conservat
In Polonia a început să funcționeze o u- 

zină care produce... fum lichid. EI este fo
losit la afumarea mezelurilor și brînzetu- 
rilor. Noul produs a și găsit amatori în 
mai multe țări care s-au grăbit să-l con
tracteze.

„Soluție" la... pierderea de 
aer II

Desen de Mircea IORDACHE

„Prost gust“
t

Romancierul francez Guy de Maupassant, căruia i s-a 
cerut să dea o definiție a prostului gust, a răspuns : acesta 
este fără doar și poate gustul epocii trecute.

Simfonie fotbalistică
Compozitorul britanic Ed

die Warner a terminat nu 
de mult ultima sa operă. El 
a denumit-o „Fotbal" și i-a a- 
dăugat subtitlul: „Simfo
nie în 12 goluri și 2 lovituri 
de pedeapsă”.

Cu spirit 
întreprinzător

In localitatea Dortrecht 
din Olanda a fost amendat 
un vînzător de limonada. Pen
tru a stimula vînzarea de li- 
monadă cu prilejul unei ma
nifestații sportive organizate 
pe un stadion, el agățase de 
toate robinetele de apă tă
blițe pe care scria-; „Atenție, 
apă nepotabilă."

Mirosul face
y pe om

In prezent, la Paris este 
la modă un parfum pentru 
bărbați care se numește 
„Odeur d'argent" (miros de 
bani). In prospect se spu
ne : „Domnul care folosește 
acest parfum emană un mi
ros caracteristic numai pen
tru marii bancheri".

% Cum lă place I
Proprietarul unui hotel din 

Stratford-on-Avon (Anglia) 
a dat fiecărei earner, din ho
telul său numele unei opere 
de Shakespeare. Cînd nu de
mult o pereche de tineri 
proaspăt căsătoriți au primit 
camera „Imblînzirea scor
piei", mireasa a protestat. 
Proprietarul hotelului a re
zolvat disputa în mod diplo-
matic și le-a dat tinerilor ca
mera „Mult zgomot pentru 
nimic".

REALITATE
Femeile privesc cel mai 

mult realitatea în față, fiind
că stau cel mai mult în fa
ța oglinzii.

I

, ANECDOTE
I Cauza ^somniei
| Pacientul se plînge medicului că suferă de insomnie.

— Unde lucrați dumneavoastră ? întreabă medicul.
— La abator.
— La abator ? Și vă plîngeți de insomnie ! Dar ce fa-

* ceți dumneavoastră în acel abator ?
— Număr oile...

i La psihiatru
La un psihiatru se prezintă un pacient:
— Domnule doctor în toate nopțile visez cu o sumedenie 

I de tinere dezbrăcate care vin în camera mea și-apoi pleacă.
* Acest lucru mă obosește grozav.

— Deci, ați dori ca aceste tinere să dispară din visele 
dumneavoastră ? ...

_  Nu, dar aș vrea să înceteze de a mai trînti ușile.

Confuzie
Intr-un loc retras al unui parc doi tineri stau îmbră- 

I țișați. Ea șoptește :
' — Ah, Gigele... Gigele...
| — Ce e cu tine ? Nu sînt Gigei ! Mă numesc Coste!.
* — Te rog scuză-mă, dragul meu, mi s-a părut că azi e 
I sfiabătă...J Francisc tilOKARU

ORIZONTAL: 1) Poetă
română contemporană, au
toarea poeziei „Ierugă la 
cucunopții" — A compus me
lodia de muzică ușoară 
,,Pe-nserat“ ■ 2) Autorul ciclu
lui de poezii ,,Nopțile me
le" — Focul nopții cu jocuri 
in jurul lui: 3) A scris pie
sa de teatru „Noaptea e un 
sfetnic bun" — Sport ; 4) Mi
nă caii de la urmă I — Vizi- 
tatorul nocturn al turme
lor — Rozători mai mult 
Ia întuneric ; 51 Răcoritoare
— Poet român contempo
ran autorul poeziilor „De
finiția somnului" șl „Defini
ția nesomnului" : 6) Loca
litate în Grecia — îmbră
cat in alb; 7) Autorul ver
surilor după care T. Bredi- 
ceanu a compus scenele li
rice „Seara mare" ... ../<
o bătută I 8) Boul boiloi
— Carte mare — Merge per 
tru tine ; 9) II ascultă doc 
torul _ Alt poet român 
contemporan autorul poezie, 
„Soarele nopții" ; 10) A scris 
versurile melodiei Iui Lu
lu Orescu „Visul nostru un- 
de-i oare ?" — Venit, și de 
cu seară; 11.i Dă viață artei 
la întuneric — Autorul vo
lumului „Nopți la Ada-Ka- 
leh“.

VERTICAL: 1) A compus 
melodia de muzică ușoară 
„Numai o seară" - Com
pozitoare română, autoa
rea cantatei „Noapte țără
nească" ; 2) Prezenți noapte
de noapte Decorul noc
turn al inimilor ; 3) Mare 
mu mic, seara-i pe cer, din 
stele — Autorul volumului 
„Nopți udeștene" ; 4) Ceva
nedrept I — A scris povesti
rea „Spovedanie intr-o sea
ră de iarnă" — A înnoptat 
puțin I; 5) Detectivul din
nuvela „Crima din Rue Mor
gue” de E. A. Poe care tră
gea ziua obloanele și ieșea 
numai noaptea în oraș ...

Autorul studiului pedago
gic de popularizare „Visul 
iui Pestaiezzi" ; 6) A-și ta
ce părul vîlvoi — Stai, din 
urmă!; 7) A scris povesti
rea „Noaptea" — întrețin 
armoniile nocturne ; 8) Din 
obișnuință — Luminat în pli
nă noapte — Răpitori; 9)
Compozitor rofnăn, autorul 
lucrării simfonice „Noapte 
în sat” — Seară spre sfîtși- 
te ; 10) Program (și de noap
te) — Nu prea are noaptea 
somn; 11) Autorul nuvele 
„In noapte" — A scris piesa 
de"teatru „Zbor de noapte".

Vasile MOLODEȚ

O după amiază de toamnă tîrzie cu un... soare ,,cu dinți".
Foto : I. LICIU

MARIA COTEA, Lupeni. Din mo
ment ce s-a descoperit autorul furtului și 
ați primit înapoi obiectul de ce să mai in
tervină organele de miliție ? Ați fost sfă
tuită bine. Dacă ceasul vi s-a înapoiat de
fect, adresați-vă comisiei de judecată, ca
re este competentă să rezolve cazul.

> Ing. VASILE HALALAG, strada In
dependenței Petroșani. Transmitem vîpză- 
toarelor Crucița Dragotă, Terezia Baciu 
și Elena Udrescu, aprecierile și mulțumi
rile grupului de salariați în numele cărora 
ne scrieți, pentru conștiinciozitatea de care 
dau dovadă în activitatea lor de servi
re a populației.

ANONIMA, Petroșani. Ne relatați o 
serie de neajunsuri în munca gestionarei 
de la magazinul alimentar nr. 20 din Dîlja 
Mare. Am înțeles, de asemenea, că „depu
tatul Albert Kalath" cunoaște bine situa
ția, ca și alți cetățeni din Dîlja Mare care, 
cum ne scrieți doresc „schimbarea ges
tionarei". Este treaba conducerii I.C.J..S. 
Alimentara Petroșani să cerceteze situația 
și să ia măsurile necesare.

♦ VIRGINIA BIJTOIERU. Petrila. In- 
tîmplarea pe care ne-o relatați este într- 
adevăr neplăcută pentru dumneavoastră. 
Ce va zice lumea ? E o întrebare la cart 
nici noi nu știm să răspundem. In orice 
caz, pentru a evita pe viitor asemenea in
cidente, e bine să reflectați asupra circum
stanțelor în care s-a produs incidentul, să 
vă revizuiți și dumneavoastră puțin ținuta 
pe stradă, astfel îneît să nu mai atrageți 
atenția de o manieră exagerată.
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Se poate, 
dar...

iarna e un anotimp frigu
ros. Spunînd că e frigu
ros, ne grăbim să adăugăm 
că iarna nu are preferenție- 
ri subiective în desfășura
rea înghețului său, că nu 
are o „cotă de frig" pentru 
mine, și alta pentru vecinii 
din dreapta, sau din stingă 
subsemnatului. Este una sin
gură, aceeași pentru toți 
și toate. Spunînd că este 
„oarecare", iată că lucrurile 
nu mai stau la iei. Iarna poa
te fi foarte friguroasă pen
tru mine, sau dumneata, sau 
dumnealui, dar toarte „oa
recare" pentru cei de Ia în
călzirea centrală, așa Incit, 
uneori ne întrebăm cuprinși 
de îngrijorare, ce-i de fă
cut I

Numeroși locatari din Lu
peni s-au adresat ziarului 
exprimîndu-și satisfacția 
pentru criticile aduse pe 
tema încălzirii centrale io- 
chiștilor, factorilor de răs
pundere din cadrul E.G.L., și 
chiar C.C.P., ca furnizori de 
combustibil etc. care au cam 
neglijat această „proble
mă" a iernii — frigul so
cotind-o o problemă oare
care. In ziua cînd aceste 
critici au văzut lumina tipa
rului, ca prin minune nu

au mai fost semnaiate tem
peraturi scăzute în aparta
mente. Deci se poate. Dar, 
această stare de lucruri nu 
avea să țină decît o singu
ră zi, după care totul a 
revenit la „normal".

Ca și noi, nedumeriți, lo
catarii se întreabă, oare ce 
nu e normal pe la centralele 
termice ? Ce-i de făcut ? 
Căci iarna...

Preocupări 
și...

„preocupări1*
Din cînd în cînd, dar foar

te des în ultimele zile, 
ne am adresat cu o întreba
re către multe gospodine din 
municipiu :

— Cunoașteți întrebuință
rile buretelui produs în se
rie, la „Viscoza" Lupeni?

Răspunsul, deși formulat 
in diverse fraze era, în e- 
sență, mereu același:

— N-am auzit de acest 
produs, n-am văzut, nu cu
noaștem !

întrebarea am repetat-o 
prin cîteva magazine de 
comerț Și cooperație. Formu
lat in fraze și mai diverse, 
răspunsul a fost și aici, în 
esență, mereu același:

— Nu știm, n-am auzit, nu 
cunoaștem 1

Cuprinși de regrete, ne-ăm 
amintit următoarele: Cu 
mulți ani în urmă un salari
at al fabricii „Viscoza" — 
Lupeni a început de unul 
singur, o seamă de căutări, 
străduindu-se să găsească 
modalitatea cea mai bună 
pentru valorificarea unor 
deșeuri, și, prin aceasta, pen
tru fabricarea unui nou pro
dus. Primele lui succese au 
atras, după sine, cum era 
firesc, sprijinul conducerii 
fabricii. De atunci, căutările 
au continuat neobosit. Cu un 
an în urmă, produsul deve
nise cert, iar în acest an a 
fost omologat, intrînd în 
producția de serie.

Odată cu această omo
logare au luat sfîrșit frămîn- 
tările inovatorului, urmînd 
să înceapă alte frămîntări, 
ale comerțului. In multe gos
podării buretele de viscoza 
și-ar găsi întrebuințări din
tre cele mai diverse, dar.„ 
comerțul are prea multe griji, 
așa că scapă din vedere 
două îndatoriri: 1) încura
jarea unui producător lo
cal și 2) avantajele econo
mice ale producției obținu
te pe plan local.

Așteptăm, cu interes, con
secințele.

Ion MUSTAȚA
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Concluzia unei atente autoanalize
„Mal avem mult de muncit

cu noi înșine
Adunarea generală pentru 

dare de seamă a comuniști
lor din sectorul II al minei 
Lonea s-a desfășurat într-o 
conjunctură nefavorabilă ac
tivității de producție. Rezul
tatele oglindite în bilanțul 
pe 9 luni n-au fost de natu
ră să-i satisfacă pe comu
niști. In această perioadă 
rămînerea sub plan s-a ri
dicat la aproape 3000 tone 
de cărbune, productivitatea 
muncii a fost mai mică cu 132 
kg. pe post iar" prețul de cost 
a fost depășit cu 6,7 lei/tonă. 
Cauzele 
brăcînd 
me — 
ijențe în 
te, pînă la greșeli serioase 
în conducerea și organizarea 
procesului de producție. In 
ce măsură puteau să prevină 
comuniștii această stare de 
lucruri și, în situația creată, 
ce au de făcut pentru în
dreptarea ei ? — iată firul
roșu al dezbaterilor din adu
narea generală de dare de 
seamă.

Analizînd cu răspundere și 
exigență activitatea pe care 
au desfășurat-o un an de zile, 
înfățișînd în acest context 
atît experiența pozitivă, cît 
și principalele neajunsuri, 
participanții la dezbateri s-au 
oprit pe larg asupra uneia 
din problemele considerate 
pe bună dreptate esențiale în 
restabilirea bunului mers al 
activității sectorului : întă
rirea disciplinei și a răspun
derii față de sarcinile de pro
ducție.

De ia bun început, în adu
nare s-a demonstrat cu argu
mente convingătoare că prin
tr-o muncă disciplinată, res
ponsabilă și exigentă, în toa
te compartimentele de ac
tivitate și pe toate treptele 
ierarhice, nu numai că ar fi 
fost evitată rămînerea în ur
mă dar s-ar fi realizat chiar 
și o cantitate de cărbune 
peste plan. Din calculul în
fățișat de inginerul Virgil 
Lupulescu, șeful sectorului, a 
rezultat, de pildă, că minusul 
d? producție ar fi fost aco
perit numai prin reducerea 
la .jumătate a absențelor de 
In lucru. Dacă se are în ve
dere și diferența de produc
ție ce s-ar fi obținut-în plus, 
în cazul realizării randamen
telor planificate, sectorul ar 
fi realizat peste prevederi o 
producție care l-ar fi ridicat 
pe un ioc fruntaș. Din păca
te, lucrurile 
în acest 
de 
tat 
lor 
de 
Corespunzătoare, 
frecvență scăzut, folosirea in
completă a timpului din pro-

sînt multiple, îm- 
cele mai diverse for- 
de la simple negli- 

aparență nevinova-

gramul de lucru, plasarea 
necorespunzătoare a posturi
lor în abataje, proasta între
ținere și funcționare a insta
lațiilor și utilajelor electro
mecanice, insuficiența con
trolului și îndrumării teh
nice. Acumularea acestor 
deficiențe, la care s-au adău
gat și unele greutăți tectonice, 
prepum și lipsa unor mate
riale și piese de schimb au 
creat o stare generală neco
respunzătoare care la rîndul 
ei a favorizat într-o anumită 
măsură climatul prielnic 
manifestării de indisciplină.

Cum au acționat comuniș
tii din sector în aceste con
diții dificile ? Așa cum era

Adunarea de dare 
de seamă în 

organizația de bază 
din sectorul II 
ai E.M. Lonea

au 
de 

fost 
acți- 

în-

un succes de prestigiu

ramm• ••

al 
in- 

Pe-

se înscrie ca 
pentru mun- 

activ A.S.C.

Aspect de la masa prezidiului la puțin timp după acorda
rea diplomei mult rîvnite. Foto : C. BARBU

-

Pe urmele
■

semnalelor
■

critice
ale ziaruluipanți la dezbateri, printre 

care tovarășii Iosif Bartha, 
Cornel Stoieoiu, Ion Bălă- 
nescu, Traian Molnar, Ernest 
Gyorgyi și Gheorghe Balica 
s-au declarat însă nemulțu
miți de modul în care unii 
membri de partid, atît din rîn
dul muncitorilor, cît și al 
cadrelor tehnico-inginerești, 
înțeleg să se achite de sarci
nile încredințate de organi
zație în legătură cu activita
tea de producție. In adunare 
au fost criticați cu severita
te Mihai Tamba, Cristian Co- 
robea, Vasile Minus și alții 
care, în loc să fie exemple de 
muncă, au absentat nemoti
vat de la lucru creînd greu
tăți în procesul de producție 
și umbrind în același timp 
calitatea de membru al 
partidului. Au fost criticați 
de asemenea pentru activita
tea slabă pe care o desfășoa
ră în producție unii membri 
de partid care fac parte din 
efectivul de regie, precum și 
unele cadre tehnice care nu 
acționează cu promptitudine 
și fermitate pentru aplicarea 
măsurilor stabilite în scopul 
îmbunătățirii activității de 
producție. •

— Sîntem o organizație ma
re — s-a remarcat în aduna
rea de dare de seamă. Din fie
care trei salariați ai sectoru
lui, unul este membru de 
partid. Dacă potențialul cali
tativ al comuniștilor noștri ar 
fi pe măsura acestui potențial 
cantitativ, dacă fiecare mem
bru al organizației ar fi sufi
cient de activ, combativ și 
ferm, ocupîndu-se concret de 
antrenarea tovarășilor din ju
rul său la îndeplinirea sarci
nilor, am fi o organizație foar
te puternică, iar sectorul ar 
avea o situație excepțional de 
bună, n-am avea probleme cu 
disciplina. Faptul că discipli
na în rîndul colectivului este, 
însă, astăzi o problemă în sec
torul nostru, înseamnă că mai 
avem mult de muncit în pri
mul rînd cu noi înșine !

Nu poți să nu subscrii la a- 
ceste cuvinte care exprimă un 
adevăr confirmat de viață.

Recunoașterea deschisă a 
unor deficiențe privind orien
tarea muncii de partid, urmă
rirea modului în care se ma
terializează hotărîrile adopta
te, educarea membrilor de 
partid în spiritul disciplinei, 
intransigenței și al înaltei 
responsabilități față de soar
ta producției măsurile adopta
te, în acest scop, lasă să se 
întrevadă o dinamizare a ac
tivității întregii organizații de 
bază din sectorul II al minei 
Lonea.

Atmosfera premergătoare 
sărbătoririi pătrarului de 
veac de existentă a Institu
tului de mine din Petroșani 
a fost completată săptămi- 
na aceasta cu un eveniment 
deosebit în viata studenți
lor mineri. Prin hotărîrea 
Comitetului Executiv 
U.A.S.C.R. institufia de 
vă/ămlnt superior din
troșani a primit răsplata 
muncii sale și a felului cum 
a răspuns la chemarea de 
Întrecere lansată de către 
centrul universitar Bucu
rești. Obiectivele Întrecerii 
au fost consacrate ridicării 
pregătirii profesionale și po
litice a întregii mase de stu- 
denti, finalizării sarcinilor 
de legare a invătămintului 
cu producția.

In cadrul invătămintului 
superior tehnic din Ro
mânia, I.M.P. a. obținut locul 
I pentru Cei mai înalt salt în
registrat la numărul de stu- 
denfi promovați in sesiunea 
de vară a anului universitar

1972-1973 iafă de sesiunea de 
vară a anului precedent și 
locul III pe sectoare de in- 
vălămînt la notele cuprinse 
intre 7 și 10.

Evenimentul 
o recompensă 
ca întregului
începînd cu anii de studii și 
terminînd cu consiliul 
institut, a spus 
ția sa lectorul 
Iiie Rotunjeanu, 
al consiliului 
I.M.P.

ba acest succes au con
tribuit în mod deosebit stu
denta anilor de studii frun- 

preparare de la 
de mine, I, Ii și 

ingineri, de la 
de electromecani-

pe
in interven- 
universitar 
președinte- 

A.S.C. din

tași: IV 
Facultatea 
III, secția 
Facultatea 
că.

Receptivitatea corpului di
dactic la problemele speci
fice activității studenților, 
spiritul de emulafie care a 
caracterizat munca și viata 
studenților din Petroșani au 
fost apreciate de prof, u-

niv. emerit dr. ing. Aron Po
pa, rector al I.M.P.

La adunarea 
fata numeroșilor 
și cadre didactice, 
Chirculescu din 
U.A.S.C.R. a luminat 
drul unui 
nant diploma 
Consiliul 
U.A.S.C.R., 
todată,

festivă, In 
studenți 

Dinu 
partea 
in ca- 

moment emoțio- 
i acordată 
executiv 
transmițind, 

aprecierile

de 
al 

to- 
din

partea forului national al 
studenților.

Acordarea acestei Înalte 
distincfii are o semnificație 
deosebita In contextul mun
cii plină de abnegație pe ca
re o desfășoară studenții 
minieri in vederea temeini
cei pregătiri profesionale.

Ion GÎF-DEAC 
student

In ziarul din 31 iulie a.c. 
semnalam un aspect nedo
rit rezultat din reparațiile 
izolației acoperișului blo
cului turn nr. 3 de pe stra
da VaSile Roaită din 
troșani: ca 
transportului 
zător al smoalei pînă 
nivelul acoperișului, pe fa
țada blocului au apărut 
numeroase... pete negre.

In răspunsul primit din 
partea conducerii Exploa
tării de 
vă din 
că „s-a i 
locativ" 
curețe 
stropit cu smoală _______
15 octombrie a.c. Curățirea 
să se execute de echipa 
care a provocat murdărirea 
peretelui FARA PLATA 
MANOPEREI. S-a atras 
atenția secției „fond loca
tiv" de a urmări lucrările 
care se execută, pentru a 
nu murdări sau deteriora 
imobilele respective".

Soluționare corectă, în 
principiu. Totuși, ne îngă
duim să observăm că, la 
două săptămîni «Jupă ter- 
menul-Iimită, petele nu au 
dispărut. Sperăm că, între 
timp, altele nu au mai 
apărut pe fațadele altor 
imobile... Dar o problemă 
rămîne; ce valoare a avut 
dispoziția dată de condu
cerea E.G.L., dacă secția 
căreia i-a fost adresată 
nici nu se sinchisește?

Pe-
urmare al 

necorespun- I 
la

1 gospodărie locati- 
Petroșani se arată 

dispus secției „fond 
a întreprinderii să 
peretele exterior 

pînă la

Amfiteatru
I

începute nu cu mult timp 
în urmă, continuă în ritm 
susținut lucrările de amena
jare a unui modern amfitea
tru destinat instruirii studen
ților. posedînd o dotare ca
pabilă să asigure folosirea 
mijloacelor moderne de pre
dare și examinare. Modernul 
amfiteatru este realizat de 
către studenți, sub îndruma
rea cadrelor didactice de

modern ca și colegii lor chemați 'la 
tablă, parcurg etapă cu eta
pă calea de rezolvare a pro
blemelor. In această grupă ca 
în multe altele, întîlnim răs
punderea cu care majorita
tea studenților din institut 
au pășit în primul an de pre
gătire a viitoarei lor profe
siuni. Cu toții sînt conștienți

de faptul că Însușirea temei
nică a materiilor teoretice 
din anii „mici" reprezintă 
fundamentul sigur al asimi
lării rapide a complexeior 
tehnologii cu care vor fi con
fruntați în procesul de pro
ducție. Rezultatele bune în
registrate în studiu în aceste 
prime săptămîni susțin afir
mația de mai sus.

specialitate din institut, și 
va fi dotat cu un sistem in
formațional cibernetic.

Această viitoare „premie
ră" tehnică din cadrul insti
tutului se înscrie pe linia în
făptuirii directivelor Plena
rei C.C. al P.C.R. din 18-19 
iunie 1973, referitoare Ia mo
dernizarea procesului ue în- 
vățămînt și se realizează 
printr-un efort de autodota- . 
re propriu.

și firesc, marea majoritate a 
membrilor organizației 
dovedit calm, stăpînire 
sine, fermitate. Ei au 
inițiatorii a numeroase 
uni pentru mobilizarea
tregului colectiv la învinge
rea greutăților, demonstrînd, 
în același timp, prin fapte con
crete în abatajele lor, cum 
trebuie muncit pentru ieși
rea din impas.

Biroul organizației de ba
ză a analizat deca.dal împreu
nă cu factorii de răspundere 
— maiștrii, artificieri, șefi 
de brigadă și de schimb — 
modul în care se materiali
zează unele măsuri menite să 
asigure 
sară șî 
muncă 
adunare 
mele a 
care au 
la aplicarea măsurilor luate 
în scopul îmbunătățirii acti
vității de producție. Șefii de 
brigăzi Traian Molnar. Gheor
ghe Balica și loan Timiș, șe
fii de echipe Traian Avram, 
Alexandru Costan și Alexan
dru David, precum și alți co
muniști ca Vaier Adumitroa- 
ie, Nicolae Berindea, loan, 
Dănilă, Virgil Ionuț, Vasile 
Lungu, Ludovic Cismaș, Vic
tor Boboc, Stelian Popa, Lu
dovic Kraibik sînt numai o 
parte din aceștia.

Remarcînd aceste aspecte 
pozitive din activitatea or
ganizației, mai mulți partici-

linia de front nece- 
condițiile optime de 

Ia unele abataje. In 
au fost amintite nu- 

numeroși comuniști 
participat cu dăruire

Răspundere,
Anul I subingineri secția 

topografie, în timpul unei o- 
re de seminar de matemati
că. Asistentul universitar

mai bun...

seriozitate
Gh. Tătaru dă indicații pri
vind rezolvarea problemelor 
incluse în tema de zi. Clara 
Tlmofte, Ion Anghel, la fel

Micul grup al studenților 
participanți la concursul de 

orientare turistică desfășurat 
în orașul Tg. Mureș, a avut 
o comportare meritorie cu a- 
cest prilej. Rezultatul cel mai 
bun l-a obținut Ion Orbeci 
care a reușit să ocupe unul 
din primele locuri în condi-

țiile unei întreceri cu peste 
60 de concurenți. Acest sut- 
ces ilustrează adeziunea tot 
mai largă de care se bucură 
turismul în rîndul studenți
lor petroșăneni.

Dorel POPA 
student

G. ADAM

lin element hotărîtor în orientarea
activitateașcolară a elevilor

I

productivă din ateliere
1)(Urmare din pag.

școlare 
această

nu au evoluat 
sens. Manifestările 

indisciplină s-au repercu- 
negativ asupra condiții- 
de muncă la fronturile 
lucru — aprovizionare ne

indice de

Următoarele situații 
sînt concludente în 
privință: Ia Cîmpu lui Neag 
a fost amenajat un nou ateli
er care cuprinde două polizoa- 
re, 8 bancuri de lâcătușene 
cu menghine, 15 truse pentru 
tîmplărie și 15 pentru lăcătu- 
șerie fapt din care se des
prinde etapa activităților pro
ductive a școlii — nefiind 
decît prima, aceea a acumu
lărilor cantitative de dotare. 
Altfel arată lucrurile la Școa
la generală nr. 2 Petroșani ai 
cărei elevi au lucrat deja 
pentru un beneficiar (cămi- 
nul-creșă Aeroport) sau la 
școlile generale nr. 4, 5 și li
ceul din Vulcan care au spri
jinit noua creșă din localitate 
prin confecționarea diferitelor 
lucruri trebuincioase.

Din experiența unităților 
școlare de mai sus se desprind 
concluzii cu caracter general. 
In primul rînd se observă o 
anumită uniformizare de con
cepție a atelierelor școlare, de
și în această privință a fost 
subliniat rolul important a 
liberei opțiuni. în funcție doar 
de specificul social-economic 
în care trăiesc elevii. In uni
tățile școlare din Valea Jiului 
de la Cîmpu lui Neag pînă la 
Cimpa nu lipsesc tîmplăria și 
lăcătușeria. Dacă Se conside
ră că aceste meserii sînt cele 
mai necesare — dar numai o 
gîndire în perspectiva cîtorva 
afli poate spune, cu un mic

coeficient de improbabilitate 
acest lucru, iar paleta activi
tăților tehnico-productive din 
școli ar trebui să aibă în ve
dere acest element — cel mai 
nimerit, și mai profitabil, ar 
fi amenajarea unor ateliere 
la nivel de oraș, cu o puter
nică bază materială, cu posi
bilități de muncă, implicit de 
educație, incomparabil mai 
mari față de stadiul actual.

Școala trebuie să dispună și 
de un sistem de stimuli pen
tru interesul elevilor. Intre 
cel care lucrează fără a cu
noaște utilitatea, rezultatul 
muncii lui și altul care o știe, 
există și deosebiri care sînt 
cuprinse în calitatea muncii, 
deci în gîndirea, ba chiar în 
sistemul afectiv. Prin urmare 
elevul e bine să cunoască va
loarea de întrebuințare a obi
ectului pe care-1 confecționea
ză încă de la început (am ob
servat cum se manifestă acest 
aspect în atitudinea elevilor 
de la Liceul Vulcan și ai Șco
lii generale nr. 1 Petrila).

In mod hotărît sînt necesa
re și anumite corective în a- 
precierea și, determinat, in
teresul manifestat de unele 
întreprinderi patronatoare. A 
răspunde la cerințele școlii, 
a o sprijini din punct de ve
dere profesional și 
(dotare), reprezintă 
ale grijii pentru 
viitoarelor cadre 
rești și tehnice.

Analizînd doar citeva ateli
ere școlare nu atît din unghiul

dotării materiale, ci al efici
enței educative, am desprins 
atît inegalități destul de mari, 
dar și o anume lipsă de pers
pectivă sub aspectul finalită
ții educative. Nu însemnează 
că aducînd într-un spațiu cî- 
teva menghine și un polizor 
electric am asigurat cele mai 
bune condiții pentru o activi
tate practică complexă și de 
perspectivă.

(Urmare din pag. 1)

primi oaspeți 
seionul alb

I

ca
a-si
în

Din „fermă"

Realizarea integrală a planului
(Urmare din pag. 1)

material 
expresii 

pregătirea 
muncito-

întrețineri necorespunzătoare 
a utilajelor, acestea se de
fectează foarte repede — ne 
spunea maistrul Nicolae 
Scorpie. Avem mulți tineri 
în brigadă care nu se țin 
serios de treabă, privesc 
munca cu superficialitate, 
lipsesc nemotivat, iar noi 
tragem apoi tot greul.

Aceste situații nedorite, 
dar care mai dăinuie prin 
abatajele de la Dîlja se re
percutează direct asupra re
alizărilor. Se obțin zilnic 
viteze de avansare reduse, 
datorită deselor defecțiuni 
de ordin tehnic și neajunsu
rilor organizatorice. Disci
plina în producție lasă de

dorît, se pierde mult timp 
afectat producției, datorită 
aprovizionării necorespunză
toare a locurilor de muncă, 
dar mai ales nemotivatele 
înregistrate după zilele de 
salariu au depășit 3 000 om 
zile în acest an. Comitetul 
de partid, organizațiile de 
bază au ca sarcină să depis
teze cauzele stării de fapt și 
să ia măsurile de rigoare. 
Comuniștii trebuie să ia ati
tudine împotriva celor care 
nu respectă disciplina ■ în 
producție, care
mijloace caută să se sustra
gă de la lucru.

Pentru 1974,
de producție va fi cu 5,8 la 
sută mai mare față de sar
cinile actuale.

prin diferite

planul zilnic

— Sporul de producție — 
ne1 informa ing. Dumitru 
Opriș, se va realiza în exclu
sivitate pe seama creșterii 
productivității muncii, spre 
deosebire de anii precedenți, 
cînd o pondere însemnată a 
sporului de producție reve
nea creșterii numărului de 
salariați. Pentru realizarea 
acestui nivel de productivita
te va trebui să acordăm toa
tă atenția utilizării timpului 
de lucru, reducînd la minim 
întreruperile în aprovizio
nare.

Un loc important în acti
vitatea minei îl vor avea 
lucrările de deschideri șl 
pregătiri. Astfel a început 
deschiderea orizontului 350, 
precum și pregătirea strate- 
lor acoperitoare din blocul

II, orizontul 350. Ar fi 
dorit, ca aceste lucrări 
fie realizate în termen, 
ales că o bună parte din ele 
sînt de o importanță deose
bită pentru activitatea de 
viitor a minei. De altfel, 
crearea unei linii de front 
active la nivelul sarcinilor 
va înlătura orice surprize 
neplăcute survenite prin 
scoaterea neprevăzută din 
funcțiune a unei capacități 
de producție...

Minerii de la Dîlja au do
vedit în repetate rînduri că 
dispun de un potențial de 
muncă deosebit. Este cazul 
ca printr-o mobilizare ge
nerală de forțe, întregul co
lectiv să asigure în continu
are obținerea unor realizări 
de prestigiu.

de 
să 

mai

Straja, Buta, Cîmpu lui Neag) 
există în imediata apropiere 
pîrtii de schi și săniuș. In do
tarea cabanelor se află doar 
4 perechi de schiuri și 16 să
niuțe. S-ar mai putea amena
ja, cu multă ușurință, chiar 
patinoare. Doar responsabilii 
cabanelor trebuie să fie mai 
întreprinzători, mai buni gos
podari. Pentru că‘acest lucru 
a fost demonstrat de practi
că : acolo unde, deși cabanele 
nu prezentau condiții prea 
bune, dacă erau totuși bine 
gospodărite, și solicitările 
erau mari. (Cum este cazul ca
banelor Cîmpu lui Neag — 
responsabilă Elena Pavelonesc. 
Voevodu — responsabil Iosif 
Szabo, și Lunca Florii — res
ponsabil Florica Fekete). In 
alte cazuri însă...

— Referitor la mult doritul 
și mult așteptatul telescaun 
din Paring, care sînt ultimele 
noutăți ?

— In ultima convenție în
cheiată între noi și construc
tori, se avansează ideea dării 
lui în funcțiune în jurul datei 
de 25 noiembrie, în ipoteza ca 
I.U.M.P.-uI să livreze ultimele 
repere aflate în execuție. Spe
răm și noi ca prin punerea 
telescaunului în funcțiune 
numărul celor care-și vor pe
trece duminica în tonifiantul 
cadru montan să crească în 
mod simțitor.

In urma publicării arti
colului „Cu vedere spre... 
fermă" apărut în „Steagul 
roșu" din 23 septembrie 
a.c., Comitetul executiv al 
Consiliului popular din 
Vulcan ne-a răspuns urmă
toarele : „Intr-adevăr, în 
spatele blocului N 2 s-au 
aflat 23 de cotețe unde 
locatarii din blocurile în
vecinate au adăpostit 
porci, iepuri și păsări. Prin 
biroul de arhitectură și 
sistematizare s-a dispus de
montarea lor pină Ia data 
de 25 octombrie a.c., in- 
cheindu-se și proces ver
bal de contravenție pentru 
flecare din persoanele ca
re au înrălcat Decretul 
144/1958“

O scrisoare sosită recent 
la redacție ne dă siguran
ța acestei rezolvări, deoa
rece, în respectiva scrisoa
re cetățenii din blocul P 
sc. I (cartier Sohodol — 
Paroșeni) reclamă faptul că 
în pivnițele blocului și-au 
făcut apariția animalele 
care pînă nu de mult ocu
paseră cotețele cu pricina. 
Se pare că, cetățenii res
pectivi au o mare pasiune 
pentru... creșterea anima
lelor, dacă nici amenzile 
primite nu i-au lecuit. Așa 
că... tovarășii Petru Verdes 
și Olivia Appel, șefi de 
birou în cadrul Consiliului 
popular Vulcan, care s-au 
„ocupat" de această pro
blemă, mai au încă de lu
cru.

imtpmm
„IMO“ SAJV MMI

angajează pentru reprezentanta permanentă „Service" a în-

treprinderii „Unio" la Petroșani

• un inginer specialitatea tehnologie C.M.

• doi tehnicieni specialitatea tehnologie C.M.

• lăcătuși

1

• electricieni specializați în întreținerea

și repararea utilajelor miniere.
Rareori situația în campio

natul nostru a fost atît de 
alambicată ca în actuala edi
ție. Intr-adevăr, după 11 eta
pe, 15 echipe sînt distanțate 
abia de patru puncte, ceea ce 
face ca etapa de azi să aducă 
modificări în ordinea în clasa
ment a acestor 15 echipe. De 
la etapa a XH-a se așteaptă și 
un reviriment din punct de 
vedere calitativ al jocului și, 
mai ales, al sportivității, pen
tru a face să se uite etapa 
precedentă — o etapă a carto
nașelor galbene.

cu 
trei

Etapa a început de ieri 
disputarea următoarelor 
partide : Rapid — U.T.A. 2—1, 
C.S.M. Reșița — Dinamo 2—1 
și ,.U“ Craiova — C.F.R. Cluj 
5—0

Astăzi se vor desfășura ce- 
elalte șase partide ale etapei

La Timișoara, gazdele vor 
putea cîștiga două puncte în 
dauna Steagului Roșu, chiar 
dacă vor învinge tot cu 1—0. 
Timișorenii au realizat de alt
fel un lucru rar: doar cu 8 
puncte, marcate în 11 etape au 
realizat 10 puncte, ceea ce

i-a clasat pe locul 9—10, situa
ție pe care la începutul cam 
pionatului nu și-au imagina- 
t-o.

La București. Sportul stu
dențesc va primi o replică dîr 
ză din partea constănțenilor 
dornici de a realiza lucru: 
mari în actualul campionat 
Rezultat deschis oricăror pos 
bilități, deci în termen 
nosportist : 1 x 2.

La Tg. Mureș, gazdele 
confirmai rezultatul din 
Pa precedentă obținut în

prc

vor 
eta- 
fața

liderului și vor acumula încă 
două puncte în dauna Petro
lului.

La Cluj, moralul ridicat al 
gazdelor, în urma victoriei din 
etapa precedentă va da echipei 
iripi pentru obținerea unei noi 
victorii de prestigiu. Conside- 
ăm probabilă obținerea aces

tei victorii, deși s-ar putea ca 
mediocra comportare de du
minică să ambiționeze pe ste- 
liști în realizarea unui joc 
potrivit cu valoarea lotului de 
care dispune, în special în

compartimentul înaintării. In 
acest caz, la Cluj s-ar 
profila perspectiva unui 
egal.

La Pitești. Argeșul va 
șa în favoarea sa 1 
meciului, fiindcă nu 
cum ar putea „Poli" lași 
le încurce socotelile.

La Petroșani, oaspeții 
veni desigur hotărîți să 
țină cel 
ce le-ar 
pe locul 
pei Jiul

putea 
meci

tran- 
rezultatul 

vedem 
să

vor
ob-

ceeapuțin un punct, 
permite să se mențină 
15. Componenții ech.i- 
sînt și ei animați de

dorința fierbinte de a oferi 
susținătorilor lor bucuria unei 
victorii clare, în limitele Unei 
depline sportivități și în 
te condiții ieșirea din 
celor trei locuri codașe.

Deci, un meci pentru
rirea locului 15 în clasament 
Sîntem siguri că elanul și e 
fortul depus de jucătorii loca! 
nici vor fi susținute și de î 
curajările spectatorilor și a 
fel victoria nu va putea 
scăpată.

aces-
sfera

cuce-

loan BOGDAN

Informații suplimentare se pot primi la reprezentanta per-

manentă „Service" Petroșani, str. M. Eminescu nr. 22, în
tre orele 7—8 dimineața.

Mîca publicitate
ViND casă str. Constantin Miile nr> 2
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Plecarea din Teheran
fej I

A
7V

TEHERAN 3 — Trimisul 
special Agerpres, Mircea Io- 
nescu, transmite : La 3 noiem
brie s-a încheiat vizita ofici
ală pe care președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut-o 
în Iran, la invitația primului 
ministru Amir Abbas Hovey
da.

Desfășurată de-a lungul a 
cinci zile, vizita în Iran a 
fost fructuoasă pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele 
două țări, a prilejuit o nouă 
reafirmare a sentimentelor 
de prietenie și de respect re
ciproc ce le nutresc reciproc 
cele două țări și popoare.

cu acest 
au decla-

S-a manifestat și 
prilej — așa cum 
rat' cei doi șefi de guvern — 
după cum a reieșit și din 
convorbirile ce au avut loc — 
dorința comună de a se depu
ne în continuare eforturi pen
tru a se asigura un cadru cît 
mai favorabil evoluției în 
planuri, multilaterale a rela
țiilor româno-iraniene.

înainte de plecare, sîmbă
tă dimineața, înaltul oaspete 
român s-a întîlnit, din nou, 
la reședința sa, cu primul mi
nistru iranian, Amir Abbas 
Hoveyda, care l-a însoțit apoi 
la aeroport.

Mehrabad-ul — poarta ae
riană a capitalei iraniene —

era împodobit cu drapele de 
stat ale României și Iranului ; 
în fața aerogării oficiale era 
aliniată o gardă militară.

Pentru a-1 saluta pe pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, la aeroport se aflau 
membri ai guvernului, prima
rul Teheranului, conducători 
ai unor societăți naționale e- 
conomice iraniene, alte per
soane oficiale.

Luîndu-și apoi un călduros 
rămas bun, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul 
ministru Amir Abbas Hove
yda își string cu cordialitate 
mîinile, se îmbrățișează.
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înapoierea în Capitala
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, s-a înapoiat, sîmbă
tă după-amiază, în Capitală, 
venind din Iran, unde a în
treprins o vizită oficială la 
invitația primului ministru 
al acestei țări, Amir Abbas 
Hoveyda.

In această vizită, președin
tele Consiliului de Miniștri a 
fost însoțit de Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de

stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, Ion Drăgan, secretar 
general al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de consilieri și ex- 
perți.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a fost întîmpinat 
de tovarășii Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Emil Drăgănescu,

Janos Fazekas, Dumitru Po
pescu, Constantin Băbălău, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
de alți membri ai guvernului.;

Erau prezenți Sadegh Sa- 
drieh, ambasadorul Iranului 
la București, și membri ai 
ambasadei.

A fost, de asemenea, de 
față Osman Derinsu, ambasa
dorul Turciei în țara noastră.

(Agerpres)

Lucrările Adunării Generale a 0. II. II
I

I

Din țările socialiste
I

Intervenția reprezentantului României
în Comitetul pentru problemele economice

NAȚIUNILE UNITE 3 —
Corespondentul Agerpres Con
stantin Alexandroaie, trans
mite : i In Comitetul pentru 
problemele economice al Adu
nării Generale a O.N.U. conti
nuă dezbaterile asupra celui 
mai important punct al agen
dei sale : activitatea Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (UNCTAD).

Punctul de 
niei. față 
UNCTAD de 
comerciale și
naționale pe bazele solide ale 
principiilor care trebuie să le

internațional, a subliniat 
în opinia țării noastre, no- 
rundă de negocieri GATT 
trebui să contribuie Ia

c o M U N I C A T
cu privire la vizita oficială în Iran

a președintelui Consiliului de Miniștri
al Republicii Socialiste România,

Ion Gheorghe Maurer

vedere al Româ- 
de eforturile 

a așeza relațiile 
monetare inter-

guverneze a fost prezentat de 
ambasadorul român Constan
tin Ene, care, referindu-se la 
interdependența dintre pro
blemele comerțului, finanțării 
dezvoltării și sistemul mone
tar 
că, 
ua 
va
dezvoltarea comerțului inter
național și la eliminarea deca
lajelor existente.

Abordînd, apoi, proiectul de 
reformă a sistemului monetar 
internațional, vorbitorul a 
subliniat că stabilitatea și efi
ciența acestuia va fi condițio-

de Externe al R. D. Vietnam

La invitația primului minis
tru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, a făcut o vizită 
oficială îri Iran, între 29 oc
tombrie și 3 noiembrie 1973. 

■ Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România a fost primit 
de Maiestatea Sa Imperială 
Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr. 
Cu această ocazie, a avut Ioc 
UA schimb de păreri cu privi
re la evoluția relațiilor 
prietenie dintre România 
Iran și la unele probleme 
ternațrOnale actuale. După 
trevedere, președintele Consi
liului de Miniștri a fost reți
nut la dejun de Șahinșah.

In timpul șederii sale 
în Iran, președintele Consiliu
lui de Miniștri a vizitat o-

de 
Și 

in- 
în-

biective economice, instituții 
de cultură și artă din Tehe
ran și Shiraz, precum și locuri 
istorice, bucurîndu-se pretu
tindeni de o primire călduroa
să din partea populației, ex
presie a 
prietenie pe care 
iranian le nutrește 
poporul român.

Intre președintele 
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și primul 
ministru al Iranului au avut 
loc convorbiri oficiale, desfă- 

' șurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere 
reciprocă, în cadrul cărora a 
fost examinată evoluția re
lațiilor bilaterale și s-a rea
lizat un larg schimb de păreri 
cu privire la unele probleme 
internaționale majore.

Cu acest prilej, cei doi șefi 
de guverne au constatat cu 
deplină satisfacție evoluția 
ascendentă, pe planuri multi-

sentimentelor de 
poporul 

față de

Consiliu-

gie, a legăturilor tradiționale 
de prietenie dintre România 
și Iran, au relevat ritmul in
tens înregistrat de dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două 
țări în urma întrevederilor 
avute și hotărîrilor adoptate 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și Maiestatea Sa Imperială 
Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și au exprimat hotărîrea lor 
comună de a acționa în con
tinuare în scopul aplicării a- 
cordurilor și înțelegerilor con
venite de cele două țări.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România a invitat pe 
Excelența Sa Domnul Amir 
Abbas Hoveyda să facă o vi
zită oficială în România. In
vitația a fost acceptată cu 
plăcere.

HANOI 3 (Agerpres). 
Ministerul de Externe 
R. D. Vietnam a dat publici
tății la 3 noiembrie a. c., o 
declarație privind încălcarea, 
de către S.U.A. și administra
ția saigoneză, a numeroase 
clauze ale Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului și 
a altor documente privind 
Vietnamul.-

Declarația arată că, în pe
rioada scursă de la semnarea 
Acordului de la Paris, Statele 
Unite au introdus, în mod ile
gal, în Vietnamul de sud, 
mari cantități de muniții și 
armament, între care sute de 
avioane ■ și ambarcațiuni mili
tare, de blindate și piese de 
artilerie. Menționînd surse 
americane, declarația M.A.E. 
al R.D.V. relevă că ajutorul 
militar american pentru Asia 
de Sud-Est se ridică, pentru 
exercițiul bugetar 1973-1974. 
la peste 4 miliarde dolari, 
din care peste 3 miliarde do
lari pentru armamentul for
țelor saigoneze.

al
In continuare, declarația 

menționează sabotarea înce
tării focului de către partea 
saigoneză, prin comiterea a 
zeci de mii de operațiuni îm
potriva 
aflate sub 
Republicii 
Sud.

Relevînd 
ale S.U.A. 
reprezintă 
imediată a încordării actuale 
din Vietnamul de sud, decla
rația respinge categoric afir
mațiile oficialităților ameri
cane potrivit cărora 
Vietnam ar fi violat

la Paris și reafirmă pozi- 
consecventă a Guvernului 
D. Vietnam, care, la fel 
și ceș a G.R.P. al R.V.S.,

zonelor eliberate 
controlul G.R.P. al 
Vietnamului de

că aceste acțiuni 
și ale Saigonului 
originea și cauza

R. D.
Acordul

de 
ția
R.
ca
constă In aplicarea strictă a 
Acordului de la Paris, a Actu
lui Conferinței internaționale 
asupra Vietnamului și a Co
municatului comun din 13 iu
nie 1973.

Situația din Chile

PREȘEDINTELE ALGERI
EI, Houari Boumediene, care 
se afla începînd de vineri la 
Cairo, a avut, în aceeași zi, o 
întrevedere cu președintele E- 
giptului, Anwar Sadat — a- 
nunță agenția M.E.N. Cei doi 
șefi de stat și-au continuat 
convorbirile sîmbătă.

LA MONROVIA s-a anun
țat oficial că Liberia a hotă- 
rit să rupă relațiile diplomati
ce cu Israelul — relatează a- 
gențiile A.P. și France Presse.

de-a treia reuniuni consultati
ve a miniștrilor energiei și 
petrolului din 24 de țări lati- 
no-americane și din zona Ca
raibilor.

POPULAȚIA STATELOR 
UNITE număra. în luna 
septembrie anul acesta, 
210 692 000 locuitori — a a- 
nunțat, vineri, Biroul oficial 
american al populației.

PREȘEDINTELE STATU
LUI TOGO, Etienne Eyadema, 
și-a încheiat vizita de trei zi
le în Libia, în cursul căreia a 
avut convorbiri cu președin
tele Moamer El Geddafi.

Libia și Togo au hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadori.

Congresului S.U.A., a partici
pării Statelor Unite la Organi
zația Tratatului Asiei de Sud- 
Est (SEATO).

SENATUL AMERICAN a a- 
doptat o rezoluție în confor
mitate cu care urmează să se 
efectueze o revizuire, de către 
Comisia pentru afaceri exter
ne a Camerei superioare a

LA 2 NOIEMBRIE, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al. Pămîntu- 
lui „Cosmos-606“. După cum 
relevă agenția TASS, la bor
dul satelitului se află instala
te aparate destinate continuă
rii explorării spațiului cosmic.

GUVERNUL NORVEGIAN, 
al&s în urma alegerilor din 
luna septembrie anul acesta, 
a prezentat, vineri, în Stor
mont (Parlament), proiectul 
de buget pe anul 1974, care se 
ridică la suma de 34.7 miliar
de coroane (circa 6,25 miliar
de dolari).

IN CAPITALA PERUANA 
au luat sfîrșit lucrările celei

TREI PERSOANE și-au gă
sit moartea și alte douăzeci au 
fost date dispărute, în urma 
ciocnirii dintre un ferryboat 
și un mic petrolier care circu
lau pe apele rîului Chao Phya, 
în zona orașului Bangkok — 
relatează agenția France Pres
ide.

SANTIAGO DE CHILE 3 
(Agerpres). — Autoritățile 
militare chiliene au hotărit 
ca, începînd de vineri, inter
valul restricțiilor de circula
ție în provincia Santiago de 
Chile să fie prelungit, zilnic, 
cu o oră — a anunțat postul 
de radio al forțelor armate & 
carabinierilor. Generalul Her
man Brady, conducătorul mi
litar al zonei capitalei chili
ene, a precizat că sîmbătă și 
duminică prelungirea restric
țiilor de circulație va 
două ore. începînd de 
20, ora locală. Potrivit 
lor guvernamentale, în 
celelalte provincii ale 
restricțiile de circulație — 
instituite de junta militară la 
11 septembrie, în urma lovi
turii de stat — nu au «uferit 
nici o modificare, fiind men
ținute între- 22 sau 23, ora 
locală, și 6 dimineața.

De asemenea, guvernul chi
lian și-a făcut cunoscută ho
tărîrea de a suspenda, pentru 
următoarele patru luni, cursu
rile în cele 16 școli normale 
din țară, în așteptarea unei 
reorganizări a programelor. 
Referindu-se la această deci
zie, ministrul educației, con-

fi de 
la ora 
surse- 
toate 
țării

traamiralul Hugo Castro Ji
menez, a apreciat că ea a fost 
determinată „de încercarea 
de difuzare în rîndurîle elevi
lor a teoriei marxiste". Mi
nistrul chilian a indicat tot
odată că personalul didactic 
al acestor școli va fi pus la 
dispoziția Secretariatului pen
tru educație și că va fi înfiin
țată o comisie însărcinată cu 
examinarea modalităților de 
reorganizare a programelor 
de formare a viitorilor pro
fesori. Agenția Prensa Lati
na relevă că aproape 35 la 
sută din directorii școlilor pu
blice și-au pierdut funcțiile, 
mulți dintre aceștia 
restați.

Pe de altă parte, 
Centrală chiliana a 
că a procedat la o modifica
re a cursului de schimb a 
monedei naționale în raport 
cu dolarul. Astfel, pentru o- 
perațiunile de comerț exteri
or, cursul dolarului a fost 
fixat la 285 escudos față de 
cursul anterior de 280 escu
dos. Este a doua măsură de 
acest gen adoptată de auto
rități după lovitura de stat 
de la 11 septembrie.

fiind a-

Banca 
anunțat

20,00

20,05
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Dragostea începe vi
neri ; Republica: Fata care 
vinde flori ; PETRILA : A- 
cea pisică blestemată; LO
NEA — Minerul: Eu nu văd, 
tu nu vorbești, el nu aude ; 
ANINOASA: Marea evada
re ; VULCAN: Țara sălba
tică ; LUPENI — Cultural: 
Distratul; Muncitoresc : UI- 
timul cartuș; URiCANI: 
In umbra violenței.

Wâdio
23,00 Dans non-stop ; .24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

LUNI, 5 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ordonanța Selmenko ; 
Republica: Femeile; PE- 
TRILA : Acea pisică bleste
mată ; LONEA — Minerul: 
Eu nu văd, tu nu vorbești, 
el nu aude ; ANINOASA : 
Marea evadare ; LUPENI — 
Muncitoresc: Ultimul car
tuș ; URIGANI: Jfn umbra 
violenței.

DUMINICA, 4 NOIEMBRIE

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00
Radiojurnal; 8,00 Partidului, 
inima și versul ; 8,10 Ilustra
te muzicale ; 9,00 Ora satu
lui ; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor ; 10,30 Succese ale 
discului ; 11.00 Buletin de 
știri ; 11,05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat ; 11,35 Melodii de 
Ion Vasilescu ; 12,00 De toa
te pentru toți ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,15 Călătorie în 
lumea ritmurilor ; 13,30 Un- 
dt veselă ; 14,00 Valsuri ce
lebre ; 14,15 Sport și muzi
că ; 16,45 Stele ale cîntecu- 
lui ; 17,30 Azi în România ; 
18,00 Concertul pentru vio
loncel și orchestră 
bert ; 18,30 Muzică 
19,00 Radiojurnal ; 
trada duminicală ;
diojurnal; 22,30 Piese vocale 
de Serghei Rahmaninov;

DUMINICA, 4 NOIEMBRIE

8,00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial : Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00

șui fermecat.
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Reportajul săptămînii 
— Tîrgoviște la ora 
oțelului.
Publicitate.
Film artistic : Serena
da din Valea soare
lui. In rolul principal 
celebra patinatoare 

Sonja Henie.
22,00 Telejurnal. — Sport.

19,30
20,40

20,10 20,55

20.30
20,40 21,35

21,40

- 22,30

Cîntecul săptămînii : 
La noi .
Ancheta TV. Ce do
riți dumneavoastră ? 
Comerțul, industria 
ușoară și bunul gust. 
Patrie, partid. Pro
gram prezentat de co
rul și orchestra de 
studio ale 
viziunii.
Revista 
tică ȚV. 
istoria.
Publicitate.
Roman foileton. Ti
nerele. Episodul 

24 de ore.

orchestra
Radiotele-

literar-artis-
Literatura și

II.

LUNI, 5 NOIEMBRIE

12,30
13,00
15,00

17,00

de Schu- 
populară;
19,15 Es- .
22,00 Ra-

18.15 
<18,20

18,50

19,10
19,20

Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei.
Album duminical.
Tenis de cîmp : Năsta- 
se — Smith (transmisi
une directă de la Pa
ris).
Album duminical (con
tinuare).
Publicitate.
Film serial: In ulti
mul minut. Episodul 
III. : Urmărirea con
tinuă.
Vetre folclorice.
mori sucevene.
Publicitate.
1001 ,de seri. Creiona-

17,30

18.00
18,05

18,20

18,40

19,00

19,15
19,20

Co-
19,30

Curs de limbă france
ză. Lecția 67.
Telex.
La ordinea zilei, azi 
județul Maramureș . 
Căminul. Nunta de 
aur.
Selecțiuni din opere
te moderne.
Scena. Emisiune 
actualitate și 
teatrală.

Publicitate.
1001 de seri. Creiona
șul fermecat.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

în-
de

Redacția ți administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

de 
critică

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring 3 grade.

Minimele : Petroșani — 9 
grade ; Paring — 10 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE. 24 DE ORE : Vreme ră
coroasă. Cer mai mult senin. 
Dimineața, brumă. Vînt slab 
din sectorul sudic.

nată de realizarea unei înțe
legeri generale care să ia în 
considerație interesele tuturor 
statelor participante la circu
itul economic mondial. Se im
pune, de asemenea, să se gă
sească noi căi și mijloace ca
re să asigure țărilor în curs 
de dezvoltare, indiferent de 
sistemul lor social-economic 
sau de așezarea lor geografică, 
un acces mai rapid și efectiv 
la fondurile destinate finan
țării dezvoltării, să li se acor
de într-o măsură mai mare 
credite cu dobîndă avantajoa
să și pe termene mai îndelun
gate.

Ambasadorul Constantin E- 
ne a relevat, de asemenea, că 
România consideră că trebuie 
acordată o atenție sporită și 
prioritară elaborării Cartei 
drepturilor și obligațiilor e- 
conomice ale statelor. Totoda
tă, el a arătat că România, a- 
lături de delegația Mexicului, 
este coautoare la proiectul de 
rezoluție care recomandă con
tinuarea activității grupului 
de lucru pentru elaborarea a- 
cestui document menit să gu
verneze relațiile economice și 
comerciale interstatale.

i
:■

(Urmare din pag. 1)

banale, cel puțin atît de 
obișnuite incit nu de multe 
ori își pun întrebarea dacă 
merită să pierzi prea mult 
timp în fața lor.

Meiningen este așezat în
tr-o regiune pitorească, cu 
dealuri împădurite, iar ora
șul în sine are pentru noii 
veniți lucruri 
fi văzute: o 
binențeles în 
un palat prezidențial, 
chiar și turnuri „medievale". 
Deși sînt construite în seco
lul trecut de către duci, din 
dorința acestora de a da lo
cului lor de reședință im
presia de vechime, ele cre
ează totuși un cadru roman
tic orașului. Arhitecții du
cilor și-au risipit imaginația 
în a construi chiar și ziduri 
„antice" în parcul castelului 
lor.

Imediat după război, pe 
harta economică a R.D. Ger
mane Meiningen nici nu 
apărea. Ducii care se dă
deau în vînt după specta
cole nu doreau să audă de 
fabrici, și cu atît mai puțin 
de muncitori. Localitatea 
era o reședință • nobiliară,

demne de a 
catedrală — 

stil gotic — 
ba

I 
I

I
I
I
I

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
— Un grup de oameni de ști
ință și specialiști sovietici au 
elaborat un proiect privind 
folosirea practică a energiei 
termice a vulcanului Ava- 
cinski din Peninsula Kamcial- 
ka.

O serie de sonde înclinate, 
cu adlncimea de aproximativ 
1 km, — se prevede în pro
iect — vor fora pină la foca
rul de magmă, unde tempera
tura ajunge la peste 600 gra
de Celsius. Aici, capacitatea 
termică a vulcanului este 
aproximativ 70 milioane 
localorii pe oră și poate 
comparată cu cea a unei
ac fii termo-nucleare dirijate. 
In sondele respective urmea
ză să fie pompată apă. Abu
rul rezultat trebuie să fie fo
losit de turbinele unei cen
trale termo-electrice de ma
re capacitate. Specialiștii con
sideră, de asemenea, că sis
temul ar asigura și o răcire 
treptată a magmei, reducînd, 
în acest fel, posibilitățile u- 
nor erupții spontane ale vul
canului.

144 de obiective ale indus
triei chimice urmează să He 
reconstruite și modernizate 
numai în perioada 1974-1975. 
Ele produc Îngrășăminte, fi
bre și fire artificiale, mase 
plastice și lacuri, uleiuri teh
nice, produse petroliere și al- : 
tele.

de 
ki- 

fi 
re

★
SOFIA 3 (Agerpres). — In 

urma construirii unor noi în
treprinderi și modernizării 
celor existente, volumul pro
ducției industriei chimice 
bulgare va fi, în anul 1975, 
dublu fa(ă de anul 1970.

★
HANOI 3 (Agerpres). — 

Exploatarea resurselor pis'ct- 
cole ocupă un loc important 
în economia R.D. Vietnam >i 
constructorii navali din a- 
ceaslă țară depun eforturi ■ 
permanente în vederea înzes
trării optime a flotei de pes
cuit cu nave moderne. In. ca
drul acestor preocupări, pa
ralel cu sporirea cantitativă 
a producției de nave, a fost 
lansat, recent, la apă un nou 
tip de trauler cu caracteristici 
tehnice superioare.

In comparație cu principa
lele tipuri de traulere con
struite în R.D. Vietnam, dota
te cu motoare de 90-135 cai' 
putere, noul pescador, reali
zat Ia șantierele navale din 
Haifong, reprezintă un evi
dent pas înainte. înzestrat cu 
un motor de 250 cai putere, 
acest trauler, de un tonaj mai 
mare, permite înmagazinarea 
unor cantități sporite de peș
te și dezvoltă o viteză supe
rioară.

•M

I 
I 
I 
I
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cu funcționari, cu loc de 
întîlnire pentru pensio
narii care se hrăneau cu 
iluziile romantice ale anti
chităților fabricate. Dar au 
sosit alte vremuri. S-au 
schimbat și hărțile. Meinin- 
gen-ul apare și el în hărțile 
economice. întreprinderea 
cea mai importantă este cea 
de material rulant. Ea a 
constituit nucleul care a 
plasat micul oraș în circui
tul economic al țării.

In multe din rafturile 
magazinelor R.D. Germane 
sînt mărfuri venite de la 
Meiningen. Și nu rareori pe 
baloturile din trenurile care 
exportă mărfuri este înscris 
numele orașului Meiningen. 
Ele sînt produsele noilor 
fabrici și uzine durate aici 
după întemeierea R.D. Ger
mane. Printre acestea: o 
uzină de mașini pentru in
dustria construcțiilor, o fa
brică de jucării, o fabrică 
textilă, alta de mobilă.

Acum însă Meiningen își 
depășește încă o dată pro
pria condiție. Prima oară a 
devenit dintr-un oraș al tre
cutului un oraș al prezentu
lui. De data aceasta el de
vine un oraș al viitoru-

lui, prin prezența unei uzi
ne pentru mașini electroni 
ce de calcul în care lucrea
ză 3 000 de salariați.

Chiar și vechile 
și-au schimbat 
Castelul ducilor s-a 
format în centru ; 
trativ și muzeu al 
In sălile altădată 
amuzamentelor și 
lui nobililor de provincie se 
discută astăzi noi planuri de 
dezvoltare a orașului, se or
ganizează dezbateri pe teme 
cultural-artistice sau simpo
zioane consacrate electroni
cii. Dar, ca și înainte în cas
tel au loc și nunți. Nuntașii 
de astăzi sînt strungari, 
electricieni, constructori.

Multe lucruri se pot po
vesti despre oameni, despre 
greutățile începutului, des
pre strădaniile intense și 
obositoare, dar nu lipsite de 
satisfacții în final, de a du
ra noi temelii orașului lor. 
26 000 de 
biografii, 
localitate 
Werratal, denumirea moșțe 
nită de ..Oraș al teatrului" 
astăzi este improprie. Mei
ningen este mai mult decîf 
atît.

edificii 
destinația, 

tranș- 
adminis- 
orașului. 

destinate 
plictișu-

I i
locuitori. 26 000 de 
Pentru Meiningen, 

districtuală din

%

Noi creșteri de prețuri 
în S. U. A și Franța

Lansarea

WASHINGTON 3 (Agerpres) 
— In ultimul timp, în S.U.A., 
au fost înregistrate noi creș
teri de prețuri, ceea ce face 
ca problema inflației, care a 
apăsat greu asupra' economi
ei americane în cursul aces
tui an, să nu fie încă rezol
vată, așa cum se spera de că
tre autorități. Printre cele 
mai recente majorări de pre
țuri agenția France Presse le 
menționează pe cele înregis
trate la îngrășămintele chi
mice, care s-au ridicat une
ori pînă la 50 la sută, la ca
fea — cu peste 4 la sută, spo
rirea tarifelor la gaze și e- 
lectricitate în mai multe re
giuni din S.U.A. și mai ales 
la New York pnecum și creș
terile de prețuri cerute

principalele companii produ
cătoare de automobile.

*

PARIS 3 (Agerpres). — Mi
nisterul francez al economiei 
și finanțelor a anunțat. vi
neri, instituirea unei taxe a- 
supra 
prih 
la o ! 
tare, 
vită, 
plinea și unele 
precum și pe beneficiile rea
lizate din desfacerea încălță
mintei. Totodată, s-a hotărît 
sistarea fixării libere a pre
țurilor de către întreprinde
rile industriale, cu excepția 
celor care utilizează mai pu
țin de 20 de salâriați.

i beneficiilor realizate 
vînzarea cu amănuntul 

serie de produse alimen- 
cum ar fi carnea de 
fructele și legumele, 

brînzeturi,

lui „Mariner-10“

Reșița : 
București 
marcat :

Vaso, Ibersini. Seidini. Braho, 
Ragami, Parnaska, Panno, 
Ciuri.

Iată clasamentul final a gru
pei a 4-a europene: 1. R.D.
Germană — 10 puncte (gola
veraj 18-3) ; 2. România — 9 
puncte (17-4) ; 3. Finlanda — 
3
2

CAPE KENNEDY 3 (Ager
pres). — La centrul spațial 
de la „Cape Kennedy" a avut 
loc sîmbătă, la ora 5,45 
GMT, lansarea sondei spația
le „Mariner-10“, care are mi
siunea studierii planetei 
Mercur. Pentru a ajunge în 
vecinătatea acestei planete, 
la 29 martie 1974, sonda spa
țială va trece, la 5 februarie 
anul viitor, foarte aproape de 
Venus, al cărei cîmp gravi
tațional îi va imprima o tra
iectorie în direcția lui 
Mercur.

„Mariner-10“, lansat cu a- 
jutorul unei rachete de tipul 
„Atlas-Centaur". cîntărește 
503 kg. Sonda, spațială va 
transmite pe Pămînt aproxi
mativ 8 000 de imagini ale 
lui Venus și Mercur.

Telex
TIRANA 3 (Agerpres). 

La Tirana, în prezența a 
ca 25 000 de spectatori, 
disputat întîlnirea dintre 
prezentativele Albaniei
R.D. Germane, ultimul meci 
din cadrul grupei a 4-a euro
pene a preliminariilor Campi
onatului mondial de fotbal. 
Victoria a revenit cu scorul 
de 4—1 (2—1) formației R.D. 
Germane, care s-a calificat in 
turneul final al competiției, 
programat anul viitor în R.F. 
Germania. Golurile învingăto
rilor au fost marcate de Streich 
(min. 5 și 35), Lowe (min. 63) 
și Sparwasser( min. 78). Punc
tul gazdelor a fost înscris în 
minutul 15 de Ghika.

Arbitrul Paul Bonett (Mal
ta) a condus următoarele for
mații : R.D. Germană : Croy 
— Fritsche, Bransch, Weise 
(din min. 83 Vogel), Kurbju- 
weit, Lauck, Frenzel (din min. 
69 Stein), Streich, Ducke, 
Sparwasser, Lowe ; Albania : 
Muhedini — Ghika, Berisha,

puncte (3-21) ; 4. Albania — 
puncte (3-13).

★

Ieri după-amiază, s-au dis
putat trei meciuri contind 
pentru etapa a 12-a a Campio
natului diviziei A la fotbal.

Iată rezultatele înregistrate 
și autorii golurilor :

București : Rapid — U.T.A. 
2—1 (1—1). Golurile gazdelor 
au fost marcate de Neagu 
(min. 12) și Petreanu (mm. 
85), iar punctul oaspeților 
fost înscris 
Domide.

Craiova : 
C.F.R. Cluj 
marcat: Bălan (min. 26. 
77) și Marcu (min. 49 și

în minutul 25

Universitatea
5—0 (1—0).

a 
de

Au
47 și
65).

C.S.M. — Dinamo 
2—1 (2—0). Au

Florea (min. 15) și 
Pușcaș (min. 38), respectiv 
Lucescu (min. 82).

In clasament continuă să 
conducă .echipa Universitatea 
Craiova, cu 19 puncte, urmată 
de F.C. Constanța — 16 punc
te (un meci mai puțin dispu
tat), C.S.M. Reșița — 14 punc
te (golaveraj plus 6) și Dina
mo București — 14 puncte 
(plus 3).

Celelalte șase partide ale e- 
tapei a 12-a se vor desfășura 
astăzi, cu începere de la ora 
14.30, după următorul pro
gram : Sportul Studențesc — 
F.C. Constanța (pe stadionul 
Republicii) ; Universitatea! 
Cluj. — Steaua ; Politehnica 
Timișoara — Steagul Roșu 
Brașov ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Petrolul Ploiești ; Jiul Petro
șani — Sport Club. Bacău; 
F.C, Argeș Pitești — Politeh
nica Iași. , 1

(Agerpres) )
' ■»
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