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cerințe primordiale pentru realizarea
sarcinilor la extracția de cărbune

Ritmuri intense în abataje
A u V V V

T"
■

Contractul
Schimbul I al zilei de ieri s-a încheiat 

la mina Lupeni cu însemnate depășiri 
ale preliminarului. Astfel, din abataje
le frontale aflate în ciclul de tăiere, ca 
și din abatajele cameră au fost extrase 
2 071 vagonete cu cărbune.

Succesul se datorește bunei organizări 
a lucrului în abataje, aprovizionării cores
punzătoare a fronturilor de lucru cu mate
rialele necesare, desfășurării în bune con- 
dițiuni a transportului pe orizontală și pe 
verticală. La obținerea acestui succes au 
contribuit, de asemenea, spiritul de înal
tă dăruire a minerilor din brigăzile con

duse de Petre Constantin, loan Sălăjan, 
Vasile Rușitoru, Ioan Mondoca, Mihai 
Blaga, loan Onuț, Ioan Solomon și alții 
pentru sporirea producției cît și asistența 
tehnică, acordată cu competență, de către 
conducerile sectoarelor și a exploatării — 
ingineri, tehnicieni, maiștri — în aplica
rea celor mai optime soluții de exploa
tare a stratelor de cărbune și dirijarea. 
abatajelor.

La sfîrșitul schimbului s-au înregis
trat productivități sporite în abataje pre
cum și randamente superioare la utilajele 
de tăiere aflate în dotarea sectoarelor.

obligă!

optime de lucru în subteran
Un schimb fructuos, bogat in roade Exemplul
Și la mina Aninoasa, du

pă primul schimb al zilei de 
ieri 
rea 
șiri 
vul 
tie.
650 
extras Ia ziuă peste 720 
vagonete de cărbune.

De menționat că în cursul 
acestui an brigăzile sectoru-

ni s-a comunicat obține- 
unei substanțiale depă- 
de plan de către colecti- 
șectorului I — produc- 
Față de preliminarul 
vagonete, minerii

mobilizator
încă

de 
au 
de

lui I și-au suplimentat anga
jamentul anual (îndeplinit 
în numai 6 luni) cu
1 000 de tone. Actualul ritm
de lucru din frontalele con
duse de Aurel Cristea și I- 
lie Nicolae — doi dintre mi
nerii de bază ai Aninoasei 
— creează premisele certe 
îndeplinirii înainte de ter
men și a angajamentului su
plimentar asumat.

al fruntașilor

La mina Aninoasa

Deschiderea unei cariere
de argilă proprie o soluție»

cu multiple avantaje:
se realizează o economie bănească de
6000 leii lună

Sectorul II al minei Dîlja 
a încheiat luna octombrie 
cu două zile mai devreme. 
Drept urmare, minării au 
extras peste sarcinile de 
plan un plus de aproape 600 
tone de cărbune.

Și în această lună secto
rul se înscrie printre cele 
fruntașe. Exemplul realiză
rilor obținute de minerii 
din brigăzile conduse de 
Vasile Sidorov, Dumitru 
Bălășcău și alții a constitu
it un imbold și pentru orta
cii lor din alte sectoare. In 
ziua de ieri, după primul 
schimb, un alt sector al mi
nei — sectorul I — și-a în
deplinit preliminarul în 
proporție de 125 la sută, ex- 
trăgind din abataje o canti
tate sporită de cărbune.

Cerinta dimensionării exac
te a necesarului de materiale 
și piese de schimb în vederea 
evitării formării unor stocuri 
supranormative și a stagnări
lor procesului de producție, 
din cauza întîrzierilor în apro
vizionare, a mai fost analizată 
în coloanele ziarului nostru. 
Unul din aspectele care a ie
șit în evidență a fost acela că. 
acum, cu puțin timp înaintea 
încheierii anului, se înregis
trează importante restanțe în 
onorarea prevederilor contrac
tuale de către unii furnizori 
către Baza de aprovizionare, 
transport și prestări de servi
cii Petroșani. Pentru a afla în 
ce măsură lipsurile în apro
vizionarea cu unele sortimente 
de materiale și echipament 
specific industriei miniere se 
repercutează în activitatea 
minelor Văii Jiului, s-a anali
zat situația existentă în aceas
tă privință în cadrul minelor 
Uricani și Petrila.

Extinderea continuă a me
canizării lucrărilor miniere,) 
precum. și cerința expresă de 
a asigura un nivel corespunză
tor al securității lucrului

subteran impun utilizarea u- 
nor însemnate cantități de 
cabluri cauciucate cu manta 
incombustibilă. Cererile sînt 
mari în această privință, însă 
întreprinderea de cabluri și 
materiale elcrctroizolante Bu
curești' nu a reușit să le satis
facă pînă în prezent decît în- 
tr-o măsură insuficientă, 
B.A.T.P.S. Petroșani primind 
în intervalul primelor zece 
luni ale anului doar 51 Ia su
tă din cantitatea contractată.

După cum ne-a informat in
ginerul Ștefan Țipțer, șeful 
sectorului electromecanic — 
transport, necesarul de cabluri 
electrice al E.M. Uricani, fun
damentat prin necesități teh
nologice, nu a fost decît în 
mică măsură onorat, restanțe 
mai mari înregistrîndu-se la 
cablurile MCGI 4X2,5 (peste 
4 300 metri), MCGI 4X4 (3 900 
metri), MCGI 4X6 și MCGI 
4X10 (peste 2 500 metri pentru 
fiecare tip), iar la cablul

Ing. Bujor BOGDAN

se asigură aprovizionarea eficientă a 
brigăzilor

Aninoasa a fost
din

La mina 
concretizată în fapt una 
măsurile, principale adopta 
te pentru desfășurarea în 
cele mai bune condiții a ac
tivității de producție pe tim
pul iernii. Atît propunerea 

înfăptuirea acesteia 
colectivului IV — 

al minei și constă în 
unei noi soluții care

cît și 
aparțin 
Priboi 
găsirea 
să asigure, la timp și în can
tități suficiente, a burajului 
folosit în operațiile din sub
teran.

Procurarea argilei pentru 
burarea 
re și 
vechi 
tuia

găurilor de pușca- 
îndiguirea lucrărilor 
din subteran consti- 
problemă de apro- 

realizată an 
Pe lingă aceasta re- 
cheltuieli bănești 

asemenea dese- 
mai ales iarna, brigă-

o
vizionare greu 
de an.
clama 
mari și, de
Ori,
Zile din abataje, din lucră
rile miniere de deschidere și 
pregătire întîrziau una din 
operațiile principale, cea de 
pușcare, pentru că burajul nu 
ajungea la timp la fronturile 
de lucru.

O echipă de muncitori de 
transport, condusă de supra
veghetorul Nicolae Bulgaru, 
din cadrul sectorului IV Pri
boi, a deschis în Valea Pribo
iului o carieră de argilă. S-a 
montat o bandă transportoa-

re de cauciuc confecționată 
din elemente vechi care nu 
mai aveau întrebuințare și s-a 
prelungit rețeaua de cale fe
rată a minei pînă la carieră, 
creîndu-se astfel o cale 
rectă de transport 'între 
rieră și incinta minei.

Iată cîteva avantaje 
care le aduce noua soluție: 

e asigurarea la timp a 
burajului necesar tuturor bri
găzilor din subteran este con
diționată acum doar de orga
nizarea internă a 
de muncă :

($ se renunță la 
autocamioanelor 
transportul argilei 
părți, deci se reduc cheltuie- 

- Iile bănești ocazionate de 
acestea ;

($ se micșorează efectivul 
de muncitori ocupați cu 
perații de încărcare 
cărcare, 
gila 
dată în 
mediul 
fiecare, 
lucru.

Reducerea 
transport și 
înseamnă în 
economie 
lei.

di- 
ca

pe

procesului

utilizarea 
pentru 

din alte

o- -
— des- 

de data aceasta ar- 
încărcîndu-se o singură 

vagonete prin inter- 
benzii și sînt duse, 

direct la fronturile de

cheltuielilor de 
de manoperă 

fiecare lună o 
bănească de 6 000

Constantin DĂNILĂ, 
tehnician — E. M. Aninoasa

IN DOTARE

La mina Lupeni au 
intrat în dotare încă 
o mie de lămpi de cap, 
noi, din import, tota- 
lizînd cu cele existen
te aproape opt mii. 
Lămpile noi primite 
rezistă la 750 de ci
cluri, ceea ce înseam
nă peste doi ani de u- 
tilizare.

„PENSION" LA
CABANA AUȘELU

Cabana Aușelu, a- 
parținînd filialei vînă-

torilor și pescarilor 
din Petroșani, este nu 
numai un adăpost pen
tru vînători ci și o 
crescătorie provizorie 
pentru animale. Puii 
de urși, vidre, căpri
oare etc. sînt îngri
jiți aici de cabaniera 
Rașela Tomuș. In mo
mentul de față, fac 
casă comună la „pen
sionul" Aușelu patru 
pui de căprioară și u- 
nul de vidră. Ca și 
înaintașii lor, după ce 
vor crește, își vor mu
ta domiciliul la grădi
nile și parcurile zoolo
gice din țară și străi
nătate.

Siderurgișt'ii obțin însem
nate succese în cadrul între
cerii pe care o desfășoară 
pentru realizarea cincina
lului înainte de termen. In 
primele zece luni din acest 
an au fost puse la dispozi
ția economiei naționale, 
pest'e prevederile de plan, 
129 000 tone otel, din care 
13 300 tone oțel aliat, 91000 
tone laminate finite pline 
din otel, 20 000 tone de țevi 
și alte produse siderurgice. 
Potrivit calculelor compa
rative cantitatea de otel 
livrat suplimentar repre
zintă mai bine de jumăta
te din producția anului 1938. 
Concomitent s-a lărgit ga
ma mărcilor de oteluri. 
Numai combinatul siderur
gic de la Galati elaborează 
aproape 130 de mărci de 
oțel. Paralel, institutele de 
cercetări, centralele indus
triale și unitățile de pro
ducție desfășoară o amplă 
activitate de introducere a 
progresului tehnic prin asi
milarea de noi materiale și 
produse, de perfecționare a 
a celor existente. Efectul 
acestora poate fi ilustrat de 
creșterea procentului pro
duselor noi sau reproiecta- 
te în valoarea totală a pro

La Fabrica
de oxigen
Livezeni

Rezultate 
meritorii

ducției globale, pondere ca
re față de realizările din 
1971 va reprezenta în 1973 
peste 28 la sută, iar la 
sfîrșitul cincinalului va 
depăși 50 la sută.

★
In uzinele constructoare 

de utilaj petrolier au fost 
elaborate noi soluții tehnice

r ev iar
menite să ducă la ridicarea 
parametrilor funcționali ai 
produselor de serie mare. 
Astfel, instalațiile de foraj 
pentru adîncimi medii . și 
mari, fabricate la întreprin
derea „1 Mai“ din Ploiești, 
se caracterizează printr-un 
coeficient sporit de siguran
ță în exploatare. Prin repro- 
iectarea unor subansamble și 
repere, instalația de foraj 
F-200 este mai ușoară cu 
2 000 kg iar greutatea moto- 
pompelor a fost redusă cu 
200 kg. Aceste îmbunătățiri 
constructive au determinat, 
totodată, mărirea duratei de

Sporirea eforturilor colec
tivului de muncă al Fabricii 
de oxigen Livezeni, din ca
drul Centralei cărbunelui, 
pentru realizarea cincina
lului-înainte de termen, de
vine pe zi ce trece o reali
tate tot mai evidentă. Do
vadă rezultatele obținute în 
realizarea și depășirea 
cinilor de producție pe 
mele 10 luni ale anului 
curs.

Din. bilanțul încheiat 
'31 octombrie 'a. c. rezultă 
bricărea peste plan a unei 
cantități 
oxigen ; 
calitate, 
miniere 
alte 
depășit totodată planul 
viciilor prestate cu

de 35 000 metri cubi 
industrial de bună 

furnizat unităților 
din Valea Jiului și 

bazine carbonifere. S-a
ser- 

. -,-t lucrări
în valoare de peste 100 000 
lei.

Succesele meritorii se da- 
toresc grijii față de întreți
nerea exemplară a utila
jelor, folosirii întregii ca
pacități de producție, a celor 
480 minute de muncă ale 
schimburilor, bunei pregă
tiri profesionale a întregului 
colectiv, din 
dențiat în 
maistrul Ștefan 
seriașii 
stantin 
neanu, 
ții.

Ștefan 
■Cioata,
Baraic

care s-au evi- 
mod deosebit 

ROșu, 
Zilai, 
loan 
Rusu

me-
Con- 

Cășu- 
și al-

funcționare între două repa
rații cu 35 la sută.

★
Se poate stabili gradul 

de oboseală ' a pieselor 
metalice mari ? La răs
punsul afirmativ dat de 
oamenii de știință din 
țări cu o îndelungată tradi
ție industrială, specialiștii 
timișoreni au adăugat o solu
ție proprie, care pune la în- 
demîna cercetării date noi 
de certă valoare practică. 
Astfel, prof. ing. Dan Mat*'- 
escu și colaboratorii săi de 
la Institutul politehnic au 
pus la punct o mașină de în
cercare la oboseală a piese
lor mafi, care înlocuiește cu 
bune rezultate procedeul de 
încercare prin mișcare cir
culară cu piese mici. Prevă
zută cu dispozitive de prin
dere, vibrare și comandă, în 
mai multe trepte de viteze, 
mașina conferă acestor în
cercări o precizie mărită, în 
stabilirea durabilității, și a 
coeficientului de siguranță. 
Datele obținute cu ajutorul 
acestei mașini își găsesc a- 
plicabilitatea în construcția 
unor obiective industriale, a- 
gregate și poduri metalice.

(Agerpres)

Pe tema încălzirii centrale
I

Unii dreg și alții strică
Din nou, ca și la începu

tul anului (a se vedea „Stea
gul roșu" din 16 ianuarie) 
mai mulți locatari din car
tierul Aeroport ne-au(Continuare in pag. a 3-a)

sizat ăsupra unei stări de 
lucruri care se cam repetă : 
centralele termice tratează 
apartamentele mai mult cu 
răceală decît cu căldură.

Reluăm, fir cu fir, ancheta 
noastră din ianuarie („Pe 
firul justificărilor, de la cau
ză la efect") și . ajungem la 
aceleași constatări. Deficien
țele semnalate atunci se re
petă „cu strictețe" și acum. 
Oare ce se întîmplă ? Din ia
nuarie și pînă în noiembrie 
nu am progresat cu nimic 
in materie de încălzire cen
trală ? Nu am acumulat nici 
o experiență ? Iată cum se 
prezintă concluziile noastre, 
și cele de atunci, și cele de 
acuma :

Sesizarea ne-a fost adre
sată de mai mulți locatari 
(salariați ai Centralei cărbu
nelui Petroșani). La capătul 
documentării aveam să aflăm

E.G.L. nu a primit 
cotă r
C.C.P.

♦

c

că 
ga 
de
lor cărora le acordă gratifi- 
cații. Știm că aceste gratifi- 
cații (alocația de cărbune) 
constituie o măsură în plus 
luată pentru permanentiza
rea cadrelor și, implicit, pen
tru îmbunătățirea activității 
în exploatările miniere. Dar, 
în locul unei . cantități me
dii de 200 tone de ’cărbune pa 
zi, C.C.P. a livrat către 
E.G.L. între 15-31 octombrie, 
cantități sub 90 tone, .iar în 
unele zile chiar de numai 40 
de tone, (ex ; în 20 octombrie 
— 43 de tone, în 23 octom
brie 40 de tone, în 27 octom
brie — 43 tone ș.a.).

întrea-
de cărbune alocată 

tocmai salariați-

Ionica FIERARU,
Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

Un nou spectacol al formației
de teatru a Casei de cultură

din Petroșani

1
1

Duminică după-amiază, un colectiv de actori amatori de 
la Casa de cultură din Petroșani a prezentat spectacolul pre
mieră „4-0 pentru noi" sau ,, Băieții veseli" de H. Nicolaide. 
Trebuie relevată, în primul rînd, buna orientare a repertoriu
lui către piese cu bogat conținut educativ, tinerești, cu multe 
elemente care oferă interpreților o frumoasă evoluție spec
taculară. Noua premieră a .actorilor amatori din Petroșani 
Reprezintă convingător o cale a muncii cultural-educative de 
masă, ridicînd în același timp și problema revitalizării unor 
formații similare și de alte genuri în cadrul cluburilor munci* 
torești și căminelor culturale din Valea Jiului.

MII DE ORE IN FO
LOSUL OBȘTEI

Elevii Liceului de 
cultură generală din 
Lupeni au desfășurat, 
sub conducerea comi
tetului U.T.C. și a ca
drelor didactice, nu
meroase acțiuni de 
muncă patriotică la 
diferite obiective de 
interes obștesc. Intre 
acestea se numără a- 
menajarea bazei spor
tive a școlii unde s-au 
prestat 800 ore de 
muncă voluntară, exe
cutarea fundației sălii 
pentru atelierul-școa- 
lă — 300 ore, strînge- 
rea bolovanilor și în
cărcatul lor pentru te- 
lescaun — 750 ore.

Un bilanț demn de 
toată lauda.

CARE E INTERESUL 
DEPOZITULUI ?

Numeroși elevi din 
Lupeni, animați de 
dorința îndeplinirii u- 
nei acțiuni patriotice, 
se prezintă în timpul 
lor liber la depozitul 
C.L.F. din localitate, 
pentru sortarea carto
filor. In această acți
une au prestat deja, 
peste 3 000 de ore. Dar 
nu rare au fost cazu
rile cînd elevii au fost 
trimiși acasă spunîn- 
du-li-se că depozitul 
„nu are suficient front 
de lucru". Timpul, de
sigur, trece, cartofii

rămîn nesortați așa 
îneît ne întrebăm da
că nu cumva „cineva" 
ar trebui să le „vor
bească" gestionarilor 
din depozit despre cît 
de necesară e această 
acțiune Ia care copiii 
ar participa cu toată 
dragostea ?

FAȚĂ NOUĂ STRĂ
ZII PRINCIPALE

Șoseaua principală 
care trece prin centrul 
orașului Uricani a fă
cut în ultimele zile o- 
biectul unor important 
te lucrări de întreține-] 

I re. Deteriorările pro-

duse de traficul auto 
intens prilejuit de con
strucția barajului de 
la Valea de Pești au 
fost în întregime re
mediate. Pe o lungime 
de peste un kilometru, 
șoseaua a fost repara
tă, iar îmbrăcămintea 
asfaltică a fost com
pletată cu încă un 
strat de bitum, astfel 
că în prezent circula
ția în această zonă se 
desfășoară în condiții 
mult îmbunătățite.

(pagina a JjT-a)

• O partidă a... cartonașe
lor — cronica mețiului 
de fotbal Jiul — S.G. Ba
cău.

• Etapa a XH-a — o eta
pă a gazdelor — conjen- 
tată de căpitanul forma
ției Jiul, Petre Libafdi.

• Detașamentul de pio
nieri și activitatea sjior- 
tiv-turistică.
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Fotbal, divizia A

O partidă
a... cartonașelor

adversâ-
Și, acest 

tribune 
misiunea

puse în 
Dar nu 
oricum,

„părul
e-

se de a „rupe" tot 
rul aflat la minge, 
joc, dezaprobat de 
i-a îngreunat mult
arbitrului cu ecuson F.I.F.A., 
Alexandru Pîrvu. Duritățile 
au culminat cu accidentarea 
lui MulțescU, — care a tre-

re“ a celor trei locuri de la 
periferia clasamentului, 
străduindu-se să dobîndeas- 
că cele două puncte 
joc,printr-o victorie, 
o victorie obținută 
chinuită, trasă de...
gazonului"... ci printr-o

lideri ai seriei
a 3-a, in competiția

A la fot- 
care formația 
primit replica 
Bacău, a fost 
n-a regretat 

la acest meci, 
au înfruntat 

scăzute 
care

favoarea 
urmărirea 

a 
doi 

alb. 
mai

dispu- 
„magi" 

meritau 
mult.

numai 
intr-un 

licorii S. C. Bacău 1-0

curl soldate cu șuturi succe
sive la poarta lui Ghiță, res
pinse în careu, Rosznai rea- 
mintindu-și probabil că de 
fapt el este înaintaș și câ a- 
nul trecut figura la loc dc 
cinste în „topul" golgeteri- 
lor a înscris golul victoriei. 
In cea de a doua repriză jo
cul a căzut de tot in banal. 
In antijoc am putea spune. 
Ni s-au oferit faze cu multe 
ratări, una mai ciudată decît 
cealaltă. Autori: Rosznai. 
Libardi, Stoichiță. Un vag 
reviriment în ultimele minu
te ale partidei a salvat oare
cum aspectul final al evolu
ției jucătorilor gazde. Dar 
neșansa, cu stoicism, îi o- 
colește în tentativa lor de a 
majora scorul.

La fluierul arbitrului 
PîrVu (București), care 
condus corect, autoritar
ceasta partidă a cartonașe
lor galbene și roșii, a unui 
joc disputat la o „temperatu
ră" joasă (atît la propriu cit. 
și la figurat), cele două for
mații au aliniat Următorii 
jucători: JIUL : Ion Gabriel 

Nițu, Georgescu, Tonca, 
Naidin — Nagy, Stocker —- 
Stoian (Stan Gabriel), Li
bardi, MulțescU, Rosznai 
(Stoichiță); S.C. BACAU: 
Ghiță — Mărgășoiu, Catar- 
giu, Volmer, Hrițcu — Veli- 
cu, Pană — Dembrovschi, 
Băluță (Munteânu), Sinău- 
ceanu, Florea (Enescu).

A.
a 

a-

® grea de presupus da- 
eă din cei aproape 2000 
de spectatori prezenți du- 
minioă In tribunele stadio
nului Jiul pentru a urmări 
intîlnlrea din cadrul etapei 
a 12-a a turului campio
natului diviziei 
bal, etapă în 
looalâ Jiul a 
echipei 8. G. 
cineva care 
prezența sa 
Aceia care
eu stoicism cotele 
ale temperaturii, cei 
au renunțat în 
fotbalului. la 
pe micul ecran 
«ei dintre cei 
al sportului 
fără Îndoială
Meritau fie doar și 
pentru a îndulci 
fel gustul amar al 
sorbite din cupa fără fund
ă eșecurilor repetate înregis

trate de favoriții noștri.
Deci, a sosit momentul — 

considerăm noi — vital 
pentru divizionara A a Văii 
Jiului, să-și hotărască sin
guri soarta, să se zbată 
pentru a ieși cit mai grab- 
nie din talerul mai greu al 
balanței supraviețuirii în 
campionatul în care evoluea
ză. Șl din locul pe care-1 o- 
oupă acum în clasament a- 
«eet lucru «sta pe deplin re- 
alizabîL Rămîne ca să ne-o 
dovedească ou prilejul ur
mătoarelor evoluții.

Deși bătălia pentru puncte
le aflata în joc ne așteptam 
să albă o notă de dinamism, 
de luptă acerbă pentru obți
nerea 
aveau 
tteată 
♦orițll 
«wnțli

voluție spectaculoasă, clară 
din punct de vedere tactic, 
în care fiecare component al 
echipei să-și etaleze potenți
alul și să ne demonstreze no
uă tuturor, cu vigoare și ar
gumente vizibile, revirimen
tul mult așteptat. Adică Să 
ne convingem că, în sfîrșil, 
pasul a fost făcut. To
tuși 
ceasta 
tît de

fost
nu credem ca a- 

angajare să fie â- 
durâ. Oaspeții parcă 

sarcini precise, impu-

buit să fie înlocuit — de că
tre purtătorul tricoului cu 
nr. 10 al formației băcăuane, 
Sinăuceanu care, după trei 
cartonașe galbene, ce a fost 
obligat să le privească, cel 
roșu l-a trimis la vestiare. 
Jiul a dominat oarecum in 
prima repriză, avînd ocazii 
favorabile de a înscrie. Con
semnăm pe cale ale lui Rosz
nai (min. 3, 16), Libardi
(min. 18), Stoichiță (min. 16). 
Dar golul nu cade decît în 
min. 35, cînd după două ata-

Cupa Fair-Play
Rugbiștii de la Știința 

Petroșani au evoluat dumi
nică la Cluj, în compania 
colegilor lor de la Agrono
mia, în cadrul competiției 
dotate cu „Cupa Fair-Play", 
acordată de Federația 
mână de specialitate.

Deși au fost învinși 
scorul de 10—7, studenții 
minieri au reușit să Se ca
lifice la turneul final al a- 
cestei competiții, cîștlgînd 
locul I în seria a III-a în 
care a evoluat, după ce au 
cunoscut bucuria obținerii 
a cinci victorii consecutive, 
în dauna unor formații de 
prestigiu din campionatul 
diviziei A al sportului cu 
balonul oval.

Punctele rugbiștilor din 
Petroșani au fost realizate 
de Burghelea (essai) și Mar
tin (lovitură de pedeapsă). 
Meciul a fost de bună fac
tură tehnică, ambele forma
ții oferind multe faze de a- 
devărat spectacol. Clujenii, 
mai buni însă la jocul la 
mînă, au reușit să obțină 
victoria cu scorul de 10—7 
și datorită mai puțin anga
jatei evoluții a oaspeților, 
care, indiferent de rezulta
tul acestui joc, se știau 
practic virtuali calificați. 
Performanța realizată de 
rugbiștii de la Știința este 
meritorie, fapt ee Vine să 
încununeze dăruirea în joe 
depusă de componenții for
mației, confirmînd totoda
tă aprecierile de care „15"- 
le nostru se bucură din par
tea iubitorilor acestui Sport, 
constituind, totodată, un 
îndemn la abordarea cu 
mai multă ambiție In retur 
a jocurilor din cadrul cam
pionatului, pentru a ocupa 
un loc fruntaș în ierarhia e- 
chipelor divizionare A.

I. NlCOLAESCU

.IM

Detașamentul de pionieri

și activitatea sportiv turistică
In Ultima perioadă ea urma

re a măsurilor stabilite de 
către organele de partid ți de 
stat și în mod Special ca ur
mare a recomandărilor Plena
rei C.C; al P.C.R. din 28 febru
arie — 2 martie a.c„ eu privi
re la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, 
activitatea de sport-turism în 
rîndul pionierilor s-a îmbună
tățit simțitor. Comandanțiî- 
instructori do detașamente au 
organizat acțiuni sportiv-tu-

victoriei, spectatorii • 
pretenția, justi- 

de altfel, ca fa- 
lor — compo- 

„11MU1 nostru, să le
ofere un spectacol fotbalistic 
ide ținută. Aveam pretenția 
la Un joc eficient, în care no
ta determinantă, punctul for.- 
M «fi*l fi oonstituit dăruirea 
totală, dorința de a sălta din 
Bona „nisipurilor mișcătoa-

După ce, de două ori, ba
lonul a fost respins atit dp 
Ghiță cit și de apărătorii 
oaspeți de această dată tra
iectoria imprimată de șutul 
lui Rosznai a fost urmărită 
neputincios de privirile Iui 
Gatargiu și Volmer. De Ghi- 
U. nu mai vorbim, întrucit 
el .oricum, era în afara... ca
drului prins de obiectiv !

Foto: I. LlGlU

la Școala generală nr, 1 Vul
can, a V-a — Școala generali 
nr. 4 Petrila — Jieț, a VlI-â 
— Școala generală Aninoasa, 
a Vl-a C — Școala generali 
nr. 5 Petrila, a VH-a — Școa
la generală nr. 2 Petroșani, a 
Vl-a B și a Vil-a B — Școa
la generală nr. 4 Vulcan, a 
V-a C — Școala generală nr, 
2 Pertrila și multe altele.

Țlnînd seama de sarcinile 
trasate de Plenara C.C. ăl 
P.C.R. privind dezvoltarea ea 
ducâției fizice și sportului d*> 
tașamentele de pionieri din 
Valea Jiului își Vor îmbunătâ- 
ți substanțial activitatea în 
direcția antrenării pionierilor 
și școlarilor la activitatea de 
sport-turism. La nivelul de
tașamentelor acțiunile sportiv- 
turistice se vor desfășura ți- 
nînd seama de propunerile pi
onierilor și școlarilor, ținîn- 
du-se seama de condițiile lo
cale, de particularitățile te 
vîrstă, înclinațiile și aptitudi
nile copiilor, de sarcinile și 
scopul educației fizice.

Pentru stimularea la elevi 
a dragostei față de turism și 
excursii, fiecare detașament 
va fi antrenat trimestrial ta 
cel puțin o excursie sau o dru
meție de 1-7 zile, iar In va
canțele școlare vor organiza 
tabere autofinanțate de 3-7 
zile. Toate detașamentele vor 
fi cuprinse în acțiunile aporti- 
ve: Trec detașamentele, Gu
pa unității lă minifotbal. Cu
pa primăverii 1a handbal, Bti- 
soiâ de aur, la orientare tu
ristică.

Va spori rolul comandamen
telor de pionieri în domenrtl 
rtiițcărit sportive și turistice. 
Comandamentele vor lua mă
suri de popularizare a acțiu
nilor sportive „Pionier spor
tiv", „Pionier turist", cupei 
sportive „Tot înainte".

Consiliul municipal al Or
ganizației pionierilor va da 
mai multă atenție instruirii 
pionierilor 
activitatea 
ajutîiidu-i 
activitatea

ristiee atractive eu un mare 
grad de mobilizare reușind Să 
antreneze în mod activ pe 
toți pionierii și școlarii mem
bri componenți ai detașamen
telor. O treime din activitățile 
detașamentelor au avut. uh 
caracter sportiv-turistic, iar 
majoritatea s-au desfășurat in 
aer liber, stimulînd în mod 
evident dorința copiilor de 
mișcare de joc, asigiirînd po
sibilități de afirmare al spiri
tului activ creator, al inițiati* 
vei personale al fiecărui parti
cipant, stimulîndu-se prin ga
ma Variată de acțiuni, de la 
formele simple de mișcare pî- 
nă la taberele autofinanțate 
de profile, aptitudinile de au- 
toorganizare 
dărire ale copiilor. / 
rit și sporește gradul de 
receptivitate al pionierilor 
față de activitatea spor- 
tiv-turistică. In programele de 
activități trimestriale , acțiu
nile, sportive sînt trecute su
gestiv, trezind curiozitatea de 
participare activă. Astfel se 
întîlnesc acțiuni ca Pe poteci 
îngălbenite, Kilometrul 5, Șoi
mii Parîngului, Cota 1400, In 
vizită ia Palatul păsărilor, In 
împărăția aurului verde, Pe 
urmele unei legende, Pe firul 
unei legende, Toate cărările 
duc la munte, acțiuni de tu
rism cu multiple valențe edu
cative mult gustate de purtă
torii cravatelor purpurii cu 
tricolor. Dintre activitățile 
sportive nu au lipsit întrece 
rile de fotbal, handbal, tetra- 
tlonul detașamentului, Ștafeta 
într-un picior, Cine aleargă 
mai iute, Cine aruncă mâi de
parte, Dansul fulgilor de nea, 
Paleta fermecată (tenis -le 
masă), Căluțul de fildeș (șah), 
Pedala de argint (ciclism) etc., 
fără să mai amintim jocurile 
și întrecerile din anotimpul 
de iarnă mult gustate de co
piii de toate vîrstele. Sînt de
tașamente care au știut să do
zeze în mod fericit activitatea 
de sport-țurisin în așa fel in
cit majoritatea copiilor dispun 
de resurse fizice, de posibili
tatea antrenării cu rezultate 
bune în diferite întreceri la 
nivel de detașament, unitate, 
oraș, municipiu, județ. Se pot 
evidenția detașamentele cla
selor a ÎLa A și a Vî-a A de

și autogospo-
A spo-

TELEXatractivă, 
poftă de 

în mod 
terminînl

ținute acasă, a terminat 
fiecare dată nedecis ceea ce 
înseamnă două puncte preți
oase neacumulate la zestrea 
ei în clasament.

La fel și Steaua, care cu Io.
jucat acest meci 
decît învingătorii

C.S.M. urcă pe locul trei 
clasament, iar Dinamo pri
vește pe actualul lider de la 
o distanță de cinci puncte.

Un reviriment a înregis
trat F.C. Argeș care, prin cele

aveau

CLASAM ENT UL
1. Univ. Craiova 12 8 3 1 24—10 19
2. F.C. Constanța 12 7 2 3 22—13 16
3, C.S.M. Reșița 12 5 4 3 20—14 14
4. Univ. Cluj 12 6 2 4 13— 9 14
5. F.C, Argeș 12 6 2 4 21—18 14
6. Dinamo 12 6 2 4 18—15 14
7. Steaua 12 5 2 5 16—14 12
8. A.S.A. Tg. Mureș 12 5 2 5 16—21 12
9. Sportul stud. 12 5 1 6 19—15 11

10. Poli. Timișoara 12 4 3 5 9—11 11
11. Steagul roșu 12 4 3 5 9—11 11
12. Rapid 12 4 3 5 14—16 11
13. Poli. Iași 12 5 1 6 11—15 11
14. Jiul 12 4 2 6 13—14 10
15. G.F.R. Cluj 12 4 2 6 15—26 10
16.. S.C. Bacău 12 4 1 7 14—20 9
17. U.T.A. 12 4 1 7 12—19 9
18. F.C. Petrolul 12 3 2 7 12—17 8

Rezultate tehnice
F.C. Argeș — Politehnica Iași 
5—2 ; Universitatea Cluj — 
Steava 1—0; A.S.A. Tg. Mu
reș — F.C. Petrolul 1—0 ; Po
litehnica Timișoara — Steagul 
Roșu 1—1; Sportul studen
țesc — F.C. Constanța 3—2 ; 
Jiul S.C. Bacău 1—0 ; Univer
sitatea Craiova — C.F.R. Cluj 
5—0; C.S.M. Reșița — Dina
mo 2—1; Rapid U.T.A.
2—1.

viitoare la fotbal
care răspund de 

sportiv-turistică, 
să îmbunătățească 
acestui sector.

Popice, divizia A

Jiul Petrila
5214 p.d - 4881 p.d.

Sîmbătă și duminică, în fața unui public numeros 
și entuziast, echipa de popice Jiul Petrila a reușit să ob
țină cea de a patra victorie din acest campionat (din 5 
jocuri), învingînd net, la o diferență de 333 de popice echi
pa Electrica din Sibiu.

Iată fișa tehnică a întîlnlrii M. Târiik 834 p.d. — V. 
Felszegly 831 p.d. : I. Popa 859 p.d. — M. Bordea 821 p.d. T. 
Biciușca 871 p.d. — V. Costea 859 p.d. : V. Miclea 860 p.d 
I. Prică 826 p.d. ; E. Glrcsis 896 p.d. — P. Herbeth 771 
p. d.; L Bolog 894 p. d. — I. FSrcaș 773 p.d.

De remarcat forma bună a juniorilor Popa și Miclea. 
selecționați de altfel în lotul național de juniori, precum 
și victoria directă a lui Ion Biciușca, obținută asupra po
picarului nr. 1 al oaspeților, V. Costea.

A surprins rezultatul slab obținut de campionul jude
țean Mihai Torok care, aflat într-o indisponibilitate fizi
că, n-a realizat decît 834 p. d. M. Torok, cîștigînd faza 
județeană a campionatului individual (cu rezultatul ex
celent de 961 p. d.), va reprezenta județul Hunedoara Ia faza 
finală, a cărui turneu se va desfășura la Mangalia. In proba 
de perechi, județul nostru va fi de asemenea prezent în 
finală cu încă doi popicari petrileni : I. Biciușcă — E. Gir- 
esis.

Sîmbăta și duminica viitoare din nou joc la Petrila : 
popicarii de la Jiul vor avea drept parteneri de pistă pe 
componențM formației Voința Cluj.

HOrațiu BORCA
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Această etapă nu a suns 
echipelor oaspete, ele reușind 
să obțină doar un punct din 
cele 8 partide disputate sîm- 
bătă și duminică, performe
ra fiind „Steagul roșu" Bra
șov care a „smuls" un punct 
la Timișoara.

Privind clasamentul se 
poate constata că „U" Craio
va și-a consolidat poziția de 
lider (învingind pe C.F.R. 
Cluj Cu 5-0), mărindu-și di
ferența față de F.C. Con
stanța cu 3 puncte, iar de res
tul plutonului la 5 puncte. 
După cum se vede, oltenii fac 
o opțiune serioasă pentru 
meciul retur cu „Standard 
Liege“ din cupa U.E.F.A.

F. C. Constanța nu a putut 
obține cel puțin un punct în 
fața Sportului studențesc cu 
toate că, la un moment dat, 
conducea cu 2-1 și a trebu
it să părăsească terenul în
vinsă cu 3-2. Ambiția con- 
stănțenilor de a se menține 
aproape de lider se vede 
deocamdată amînată pentru 
etapa viitoare.

Campionii, 
voluția 
partide, nu 
la Reșița, 
luat jocul 
au cîștigat 
rătă scorul

confirmind e- 
din ultimele 

emis pretenții
slabă

au
unde localnicii au
pe cont propriu și 
mai ușor decît a- 

de 2-1. Astfel

C.F.R. Cluj — F.C. Argeș; 
F.C. Constanța — Politehnica 
Iași ; C.S.M. Reșița — Politeh
nica Timișoara; Dinamo — 
Steaua ; S.C. Bacău — Univer
sitatea Craiova ; U.T. Arad — 
Universitatea Cluj ; Rapid — 
Sportul studențesc : Jiul — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Steagul 
roșu — F.C. Petrolul.

Timp de trei săptămîni, la 
Casa de copii Uricani s-a des
fășurat un campionat de fot
bal între clase, dotat cu „Cu
pa de toamnă".

Competiția a antrenat clase
le V—VIII, fiind 
disputată cu multă 
joc, remarcîndu-se 
special clasa a V-a

aproape neînvinsă această 
competiție plerzînd numai în 
fața clasei a Vlll-a.

In urma jocurilor desfășu
rate, clasamentul de toamnă 
se prezintă în felul următor : 
Locul I *— clasa a VHI-a ; II 
clasa a V-a ; III — clasa a 
Vll-a ; IV — clasa a Vl-a.

Dumitru CORNEA, 
activist al Consiliului muni
cipal al Organizației pionieri* 

lor

C. DUMITRU

o etapă a gazdelor

Petre libardi, comentează

două victorii consecutive, ul
tima de 5-2 în fața lui „Poli“ 
lași, a urcat vertiginos în 
clasament, ca și» „U" Cluj care 
a obținut tot două victorii 
consecutive, ultima susținută 
acasă cu Steaua (1-0) și care 
e hotărîtă să evite emoțiile 
anului trecut.

„Poli" Timișoara se pare că 
„răsuflă" tot mai greu, pentru 
Că în cele doua meciuri sus-

tul ei de valori care oscilea
ză între performanță și me
diocritate nu reușește încă să 
obțină și rezultate pe măsura 
posibilităților sale presupuse.

învingătorii liderului din e- 
tapa trecută, A.S.A. Tg. Mu
reș a întrecut la limită pe 
F. C. Petrolul, echipă a cărei 
Iot de valoare modestă nu o 
putut depăși poziția nedo- 
ritâ a lanternei roșii.

• Rapid, fără să ofere un 
bal de calitate, a reușit 
cîștige la limită meciul 
U.T.A. (2-1) cu toate că echipa 
arădană a 
mai bine 
ei.

Intîlnind 
pe S. C. Bacău, Jiul 
nat învingătoare la 
(1-0) cu toate că meciul putea 
să se termine cu o diferență 
de 3-4 goluri, dacă înaintașii 
ei nu ratau atît de mult. Ori
cum, această victorie aduce 
cu sine un salt de trei loci’” 
în clasament și se speră i.i- 
tr-o continuare a ascensiunii.

Privită în ansamblu, această 
etapă a demonstrat că echi
pele luptă 
acumularea de puncte șl mai 
puțin pentru latura spectacu
lară 
tuație 
țațele 
tide.

In goana după puncte, e- 
chipele au practicat mai mult 
un joc obstrucționist, dur, si
tuație de care spectatorii din 
Petroșani s-au putut convin
ge din cele două meciuri sus
ținute acasă de echipa lor 
favorită „Jiul" in compania 
Celor două reprezentante ale 
Moldovei : „Poli" lași și S. C. 
Bacău.

pe teren propriu 
a termi- 

limită

mai mult pentru

a jocului practicat, si- 
ilustratâ și de rezul- 

strînse în cele 8 por
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BERLIN 5 (Agerpres). — 
La Postdam, în prezența a 
circa 5 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul dintre selec
ționatele R.D, Germane și Al
baniei, contînd pentru preli
minariile Campionatului eu- 
pean de fotbal rezervat echi
pelor de tineret. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
6—0 (1—0), care s-au calificat 
pentru sferturile de finală alo 
competiției.

BERLIN 5 (Agerpres). —■
Cu o rundă înaintea încheierii 
turneului internațional femi
nin de șah de la Halle, maes
tre româncă Margareta Juncu 
totalizează 8,5 puncte din 10 
posibile, fiind virtuală cîștigă- 
toare a concursului, in clasa
ment urmează: Kașabrișviu 
(U.R.S.S.) — 7,5 puncte, Hof
mann (R.D. Germană) — 6.5 
puncte, Just (R.D. Germană) 
—- 6 puncte. Bottcher, Holz 
leln (ambele R.D. Germană) ș; 
Honfi (Ungaria) — 5 puncte 
etc.

STOCKHOLM 5 (Agerpres). 
— La Malmo, în meci retur 
pentru optimile „Cupei Cupe
lor'1 la fotbal, echipele F. F. 
Malmo și F.C. Zurich au ter
minat la egalitate : 1—1 (0—1).

In primul joc. scorul a fost, 
de asemenea, egal: 0—0, ast
fel că pentru sferturile de fi

nalâ ale competiției s-a califi
cat formația F.C. Zurich, cate 
a înscris un gol în deplasare.

PARIS (Agerpres). — Tur* 
neul internațional de tenis do
tat cu „Trofeul Jean Beckm,K 
s-a încheiat la Paris eu un 
strălucit succes al campionu
lui român Ilie Năstase, învin
gător cu 4—6, 6—1, 3—6, 6—0, 
6—2 în finala disputată cu cu
noscutul jucător american 
Stan Smith.

Acesta a fost cel de-al 13* 
lea concurs cîștigat de Ilie 
Năstase în actualul sezon. In 
urma acestei victorii, scorul 
întîlnirilor dintre Ilie Năstase 
și Stan Smith (din anul I960 
și pînă în prezent) este favora
bil eu 7—6 tenîsmanului ro
mân.

Partida finală, desfășurată 
în sala Pierre de Coubertin 
în prezența a circa 5 000 de 
spectatori, a fost de un înalt 
nivel tehnic și deosebit de pa
sionantă, cei doi mari campi
oni apărîndu-șl șansa pînă la 
ultimele resurse de energie.

In urma rezultatelor înregis
trate în acest turneu, Ilie Năs
tase și-a consolidat poziția de 
lider al clasamentului „Mare
lui Premiu — F.I.L.T,", El to
talizează acum 573 puncte, fi
ind urmat de olandezul Tom 
Okker — 398 puncte, australi
anul John Newcombe — 3J3 
puncte și spaniolul Manuel O- 
rantes — 338 puncte.

TELEX
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însemnare

din... pîrîul

Stă în puterea colectivului să-și realizeze
lotuși, cine sint

«inovații ?

loturile din Lupeni

T. Ț.

CONTRACTUL OBLIGA

de mari 
T.C.M.M.
Volumul 

va crește 
de anul

iar 
nu-

funcțiune a o- 
termenele 6ta- 
colectivele șan- 
au Înregistrat 

urmă
care

rămînerl în

Cîndrușului
aparatului de fo- 
lemneior din i- 
alăturată le-ar 

gospodărie,

sarcinilor de 
ce revin 

șantierului 
1973

integral sarcinile de plan
Realizarea 

plan complexe 
colectivului 
T.C.M.M. atît pe anul 
cît șl cele pentru anul viitor 
au constituit obiectul unei 
analize multilaterale, res
ponsabile a activului comite
tului de partid al șantierului.

Planul producție! globali- 
pe primele nouă luni a fost 
realizat în proporție de 99,15 
la sută iar planul productivi
tății muncii în proporție de 
105,5 la sută existînd pe lo
turile șantierului T.C.M.M. 
toate condițiile pentru ca o- 
bieettvele stabilite să fie rea
lizate și chiar depășite. s-a 
arătat în informarea comite
tului de partid. S-a subliniat 
că rezultatele obținute se da
torase în principal îmbună
tățirii stilului și metodelor de 
muncă ale organizațiilor de 
partid, sindicat și U.T.C. care 
f.u acordat o mai mare aten
ție sarcinilor economice și au 
repartizat judicios forța po
litică. Cei 256 membri de par
tid au fost repartizați ju
dicios, avînd fiecare o respon
sabilitate concretă la fronturi
le de lucru. Totodată organul 
colectiv _  __ 2____ ,.
imprimat un stil adecvat tie 
muncă, 
stadiul 
politico-economice 
în fața șantierului. A fost ac
tivizat consiliul de control 
muncitoresc, s-a impulsio
nat munca 
menii de 
adus un i 
zolvarea i 
preocupă 
structori.

Au fdst 
, șurile pe i ,

de conducere și-a

analizînd periodic 
Împlinirii sarcinilor 

ce stau

s-a
comisiilor pe do- 

activitate care și-au 
aport evident la re- 
problenielor 

colectivele de
care 
con-

mă-remarcate și 
. ..... _ care organul dt 
partid și comitetul oamenilor 
muncii le-au stabilit pentru 
sporirea eficienței strădani
ilor pe linia îmbunătățirii 
calității lucrărilor, reducerea 
consumurilor specifice de ma
teriale. în special la lemn, 
metșl, ciment și agregate de 

. construcții.
Activitate bună au desfă

șurat loturile Livezeni, 
care a depășit sarcinile de 
plan cu 15,6 la sută, execu - 
tind importante lucrări de 
investiții cum sînt: extin
derea și modernizarea 
l.U.M.P. și a incintei princi
pale a minei Livezeni ; lotul 
Vulcan cu O depășire de 3,7 
la sută.

Dar. scopul analizei în adu
narea activului de partid, 
nu a fost acela de a prezen
ta doar rezultatele ei, în
deosebi de a găsi soluțiile op
time pentru depășirea greută 
ților și recuperarea restanțe
lor la planul de construcții- 
montaj, indicator realizat nu
mai în proporție de 75,7 la

sută. Cu mult curaj și spirit 
autocritic au fost dezvăluite 
deficiențele care au întîrziat 
punerea în 
biectivelor la 
bilite. Dintre 
fierului 
serioase 
față de sarcinile de plan se 
numără 
șl Petrila, primul cu o restan
ță de 2 132 000 lei, ai doilea 
cu 613 000 lei.

Cauzele acestor nerealizări 
trebuie căutate in slaba or
ganizare a procesului de pro
ducție la unele puncte de 
lucru și brigăzi, în folosirea 
necorespunzătoare a fondu
lui de timp și nerespectarea 
programului de lucru. A 
contribuit la situația exis
tentă și numărul mare de 
învoiri și absențe nemotivate, 
neajunsuri față de care nici 
organizațiile de partid și nici 
grupele sindicale n-au luat 
cele mai eficiente măsuri. E- 
xistența acestor acte de in
disciplină și tolerarea lor au 
avut drept consecință dimi
nuarea substanțială a reali
zărilor pe cele două luni.

Analiza întreprinsă în ca
drul activului de partid a 
scos în evidență și neajunsu
rile existente în activitatea 
serviciului de aprovizionare, 
care nu a reușit să asigure 
materialele solicitate, în spe
cial cele pentru confecții me
talice.

Se constată în ultimul timp 
că majoritatea loturilor re
clamă eu regularitate ne- 
prezentarea la punctele do 
lucru a utilajelor și mijloa
celor de transport din cadrul 
S. U. T. Iscroni. Și aici Se 
manifestă multe acte de in
disciplină din partea unor sa
lariați care 
tificat 
Defectarea 
jelor și a 
transport, 
la punctele 
tea necorespunzătoare a te
nor lucrări executate

după sine neajunsuri și îrt- 
tîrzleri ce se răsfrîng negativ 
asupra realizării sarcinilor 
de plan.

Dezbaterea în activul de 
partid a principalelor cauze 
care frineazâ buna desfă
șurare a activității pe șantier 
a determinat adoptarea
unor măsuri complexe pen
tru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate.

Sarcini deosebit 
revin șantierului 
pentru anul viitor. 
producției globale 
cu 27 la sută față
1973, menținîndu-se în con
tinuare un număr mare de lu
crări atît în Valea Jiului cît ș! 
în județ. Iată de ce este nece
sar ca întregul colectiv al șan
tierului T.C.M.M. să acționeze 
neîntîrziat pentru recuperarea 
restanțelor și predarea tu
turor obiectivelor planifica
te.

Va trebtli ca fiecare orga
nizație de partid să analize
ze cu întreaga responsabili
tate toți indicatorii tehnico- 
economici, în special indica
torii financiari, să acționeze 
energic pentru înlăturarea 
•pierderilor și cheltuielilor ne- 
economicoase care se mai în 
reglstrează pe loturile șantie
rului.

Acestea
din marile sarcini ce 
fața comuniștilor, a 
constructorilor din 
T.C.M.M.

De modul cum va 
flecare răspunderea ce îi re
vine în perioada rămasă pî- 
nă lă finele anului depinde 
în cea mai mare parte soarta 
realizării planului economic, 
a angajamentelor asumate. 
Hotărfrea unanimă a între
gului activ de partid, a tutu
ror comuniștilor este aceea 
de a face totul pentru mobi
lizarea colectivului șantie
rului la realizarea exempla
ră a sarcinilor ce îi revin.

sînt numai cîteVa 
stau îh 
t tîtirOr 
Cadrul

părăsesc nejus- 
locurile de muncă, 

repetată a utila- 
mijloacelor de 

lipsa de control 
de lucru, calita-

atrag

Ministerul ~ Educației și 
Invățămîntului a 
școlilor generale și 
elor noi materiale 
tice necesare facilitării în
sușirii de către elevi a 
noțiunilor predate la orele 
de geografie. Subliniem, în 
rîndul celor mai importan
te, Harta 
ustraliei și 
ma lucrare 
gen realizată de

difuzat 
lice- 

didaa-

economică a A- 
Oceaniei — pri- 
murală de acest

Editura

înțelege

Cornel HOGMAN

Așa cum le-a surprins o- 
biectivul 
tografiat, 
maginea 
sta bine într-o 
într-un depozit de combus
tibil sau, cel puțin pe ram
pa de încărcare a unei ex
ploatări forestiere. Ei bi
ne, aceste lemne nu se'a- 
flă în nici una din situați
ile amintite. Ele Sînt pur 
și simplu „uitate" undeva 
în albia pîrîului Cîndruș 
din sectorul forestier 
vodul. Uitate pentru 
drum de acces pînâ 
nu mai este pe 
tui pîrîu, pentru 
ga iul care le-a 
cele acoperite 
dovedește timpul 
gat, poate de mai mulți ani 
de cînd ele se află alei. In 
sfîrșit, uitate 
meni nu s-a 
trasportarea,

Această 
impunea 

mult cu cît 
vestit 
muncă

Voie- 
că 

la ele 
albia acest

ea putre- 
cuprins pe 

do aluviuni 
îndelun-

pentru că ni- 
preocupat de 
valorificarea 
valorificare 

cu atît mai 
în ele s-a in-

o mare cantitate de 
concretizată în

doborîrea, fasonarea și 
ducerea în albia pîrîului 
Cîndruș a arborilor, în 
transformarea acestora în 
lemne de foc. Amintim, de 
asemenea. deceniile care 
au trebuit să treacă pînă 
cînd arborii respectivi au 
devenit trunchi groși, apți 
pentru tăiere. Dacă ar pu
tea sărmanele lemne, aco
perite de pietriș, pfimînt ți 
vegetație. în parte putrezi
te, i-ar pune cu siguran
ță pe... foc pe cei ce le-au 
părăsit în pîrîu) Cîndru
șului. Dar, nu, nti au o a- 
semenea putere și, de ace
ea, le acordăm o mînă de 
ajutor. Prin ecoul prezen
telor rînduri am dori ea vre
rea lor de a fi cît mai ur
gent transportate să ajungă 
pînă la urechile lucrători
lor aflați pe coclaurile sec
torului forestier Voievodul. 
Salvați lemnele de foc a- 
menințate de putregai în 
pîrîul Cîndrușului, tovarăși 
forestieri !

(Urmare din pag. 1)

MCGI 4x35 nu s-a primit în
că nimic din comanda inițială 
de 1 000 de metri. Desigur, 
toate aceste tipuri de cabluri 
își aveau o destinație precisă 
fie că era vorba de iluminat 
și semnalizare, fie de alimen
tarea cu forță a utilajelor mi
niere. Neasigurarea cantități
lor solicitate nu întîrzie să se 
reflecte în procesul de pro
ducție

„Procesul de producție con
tinuă să fie fragmentat de de
sele întreruperi care intervin 
în funcționarea transportoare
lor, ne declară inginerul An
ton Bacu, director tehnic ad
junct cu problemele de dez
voltare. Una din modalitățile

materiale didactice
didactică și pedagogică — 
unde sînt prezentate bo
gățiile solului și subsolului 
centrele de prelucrare in
dustrială. agricultura, den
sitatea populației, noile o- 
rașe etc. in următorul an 
de învățămînt, elevii 
avea la dispoziție 
lucrări auxiliare care 
vor sprijini în 
rizontulUi 
dezvoltarea gîndirii geo
grafia*. Este vorba de pri-

vor 
și alte 

ti 
lărgirea o- 

de cunoștințe șî 
gîndirii

mele „Catete de geografie" 
elaborate,, sub 
leiași 
generale 
tipărituri cuprind „hărți de 
contur", 
fate în 
predă lecția, exerciții și 
aplicații practice, diagrama, 
desene înfățișînd flora și 
fauna caracteristice con
tinentelor și țărilor studia
te în clasele IV, V VI și 
VIL

_ egida ace-
edituri, pentru școlile 

de 10 ani. Noile

care pot fi comple- 
timp ce profesorul 

lecția, exerciții

creșterii siguranței în funcțio
nare și de reducere a persona
lului de deservire ar constitu- 
i-o realizarea comenzilor cen
tralizate în funcționarea trans
portoarelor înseriate. Din pă
cate, nu putem realiza acest 
lucru, deoarece nu dispunem 
de cantitatea necesară de ca
blu. Din același motiv înregis
trăm întîrzieri în realizarea 
montajelor electrice din blo
cul V/2, una din viitoarele ca
pacități de producție ale mi
nei".

Față de problema cablurilor 
cea a becurilor electrice ar 
putea părea, la prima vedere, 
mai puțin semnificativă pen
tru buna’ desfășurare a lucru
lui în subteran. In realitate, 
însă, condițiile specifice lucru
lui în mină — lipsa luminii 
naturale și spațiile înguste ■— 
fac ca iluminatul locurilor de 
muncă și a traseelor cu trans
port intens să fie un factor 
determinant în realizarea 
productivității muncii, în pre
venirea accidentelor de mun
că.

„Necesarul nostru de becuri 
de 120 
rită a 
pentru 
mează

volți cu siguranță mă- 
fost de 21 400 bucăți 
anul în curs, ne infor- 
tovarășul Marcel To-

lomei, șeful compartimentului 
de aprovizionare din cadru' 
E.M. Petrila. Insă, în cursul 
primelor nouă luni nu am pri
mit decît 11000 de bucăți. 
S-au primit multe becuri de 
40 de volți, cu o luminozitate 
scăzută, iar din discuțiile pur
tate cu tehnicienii și muncito
rii din cadrul sectoarelor a 
rezultat că becurile sînt de o 
calitate necorespunzătoare, se 
ard repede".

Cum se manifestă în activi
tatea din subteran această res
tanță de mii de bucăți de be
curi creată prin nelivrarea 
cantității contractate de către 
fabrica „Romlux" din Tîrgo- 
vițte ? Inginerul Aurel Mares, 
inginer șef ou probleme de 
dezvoltare în cadrul E.M. Pe
trila, sesizează o stare do lu
cruri de Ioc îmbucurătoare :

„Din lipsa becurilor necesa 
re, nu sîntem în măsură să a- 
sigurăm iluminatul unor pune 
te fixe sau trasee caracteriza
te prin transport intens. De a 
seinenea, înlocuirea, din ace
eași cauză, a iluminatului in
candescent cu cel fluorescent 
este neeconomică din cauza 
costului mult mai ridicat a) 
corpurilor de iluminat respec
tive".

Din păcate, cablurile electric 
ce și becurile nu sînt decît 
două sortimente din lista des
tui de lungă care reprezintă 
materialele ce lipsesc sub as
pect cantitativ și, uneori chiar 
calitativ din dotarea minelor. 
S-ar putea vorbi, de aseme
nea, de unele lipsuri care per 
sistă în aprovizionarea cu ar
ticole tehnice de cauciuc, cu 
piese de schimb pentru trans 
portoare, eu lemn etc. Tocmai 
de aceea este absolut necesar 
ca B.A.T.P.S. Petroșani să fa
că demersurile necesare pe 
lîngă întreprinderea de ca
bluri și materiale electro-izo- 
lante București, fabrica ..Rom
lux" Tîrgoviște, la fel ca și pe 
lîngă ceilalți furnizori care în 
registrează restanțe în onora 
rea contractelor încheiate, in 
vederea impulsionării ritmu
lui de livrare. Demersuri ca
re să determine o mobilizare 
corespunzătoare a uzineioi 
furnizoare în vederea spriji
nirii Intr-o mai mare măsură 
a eforturilor pe care le fac mi
nerii Văii Jiului pentru a răs
punde sarcinii de mare impor
tanță ce o au creșterea conti
nuă a producției de cărbune 
cocsificabil și energetic. 4
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Referitor Ia articolul „Le
gea e sfidată sub ochii blînzi, 
neștiutori ai conducerii", a- 
părut în ziarul nostru din 4 
octombrie a c., în care se fă
ceau referiri critice lâ acn- 
vitatea ce se desfășoară la 
clubul asociației sportive 
Minerul Vulcan, din partea 
comitetului sindicatului de 
Ia E.M Vulcan, sub semnă
tura președintelui acestuia 
tovarășul loan Grigoraș, an 
primit următorul răspuns

„In ziua de 3 octombrb 
1973, împreună cu organdi 
obștești de la mină și oraș 
și cu organul de miliții 
ne-am deplasai ia acest ciul 
unde am luat măsura ticsii 
ințării jocului tie reminy 
hotărîndu-se ca in acest lo
ca] să se introducă o tnasă 
de tenis intr-o cameră, in a 
doua cameră mese de șah, 
care, de altfel, au mai exis
tat aici, iar afară în aer liber 
să se joace tenis de cimp, 
volei, handbal, baschet, 
în sala de joc la club 
mai jocurile de șah.

Pe viitor vom urmări și 
controla mai îndeaproape 
activitatea acestui club, do
tarea lui, preocttpîndu-ne sfi 
asigurăm condiții optime 
pentru petrecerea timpului 
liber in mod util și plăcut, 
cu un bogat conținut e- 
ducativ, in vederea atra
gerii unui număr cit mai 
mare de salariați la practi
carea activității sportive de 
masă".

Măsura luată este bineve
nită, ea impuntndu-se de la 
sine. Dar referitor la cei ce 
s-au făcut vinovați de cele 
petrecute pînă nu de mult 
în clubul asociației sportive 
nu ni se spune nimic. Sau 
semnatarii răspunsului nu 
consideră că s-a făcut totuși 
cineva vinovat de anomali
ile care existau în cadrul 
clubului asociației, de faptul 
că acest sediu a fost trans
format într-un refugiu pen
tru amatorii de jocuri de no
roc 7 Măsurile luate în acest 
sens am fi dorit să le vedem 
consemnate în răspunsul 
primit. Le așteptăm I

A

In sfîrșit,

(Agerpres)
l/nii dreg și alții strică

(Urmare din pag. 1)

AGENDĂ CETĂȚENEASCĂ

o problemă! In așteptarea
Insuficiența iaurtului, ali

ment dietetic larg solici
tat 
este, probabil, 
de a €----- '
mare. Lipsa iaurtului nu a- 
re nicidecum un caracter 
incidental. Chiar și în pe
rioadele 
produse lactate Petroșani- 
Livezeni 
suficient 
greutate mai găsești în ma
gazine iaurt după orele 10- 
11. O vreme am înțeleg ar
gumentul 
și unitățile comerciale 
justificarea 
iaurtului — lipsa borcane
lor, ambalaje pe care con
sumatorii nu le restituie co
merțului și fabricii în canti
tățile desfăcute. Perioada de 
insuficiență a iaurtului se 
prelungește însă îngrijoră
tor. Astfel, dacă am înțe
les după cum spuneam la 
început, motivul invocat de 
fabrica de produse lactate 
și comerț o lună, două, trei, 
nu se mai poate accepta ca

dietetic larg solici- 
comerțului nostru, 

pe punctul 
deveni o... problemă

cînd Fabrica de

lucrează bine, are 
lapte, cu mare

adus de F.P.L. 
în 

insuficienței

această perioadă să depă
șească deja o jumătate do 
an și, 
arc tendință de prelungire 
După părerea' mea, perioa
da de 6-7 luni de cînd se 
resimte insuficiența amba
lajelor și, ca urmare, a ia* 
urtului, este mai mult de
cît suficientă pentru ca facto
rii răspunzători să se deci
dă în sfîrșit să inițieze cu 
mai multă stăruință și ho- 
tărîre măsurile necesare, 
inclusiv solicitarea supli
mentării producției de bor
cane, pentru ca penuria ia
urtului să fie învinsă. Re
zolvarea problemei amba
lajelor pentru iaurt presu
pune desigur și îmbunătă
țirea, intensificarea activi
tății de achiziționare a a- 
cestora de la cetățeni de 
către centrele I.R.V.A., dar 
și restituirea lor de către 
consumatori într-o propor
ție mai mare.

după toate semnele,

ion CARP 
Petroșani

alimentar dinIn imagine un instantaneu din magazinul
Sohodol. Gestionara Lucia Ar on și vînzătoarea Magdalena 
Șoimu în exercițiul funcțiunii.

sprijinului promis
Prin inițiativa și eforturi

le locuitorilor, pe un teren 
viran, din cartierul Dacia 
din Petroșani s-a amenajat 
un teren de sport dotat cu 
porți de fotbal. Iată însă că 
munca lor a fost distrusă de 
alții și tineretul nu mai poa
te să-și petreacă o parte din 
timpul liber pe terenul ame
najat de locuitorii cartierului 
deoarece Șantierul I.L.H.S. 
Valea Jiului, săpînd pe aici 
canalul colector, a rupt por
țile de fotbal și nu le-a mai 
refăcut. Dar necazul cel mai 
mare l-a 
cartierului
șani, care, avînd aprobare 
pentru construirea unui de
pozit de carburanți, nu a 
amplasat depozitul pe locui 
indicat, lîngă Jiu, și a înce
put săparea unei gropi mari 
pentru bazinul de carburanți 
pe terenul de sport al tineri
lor din cartierul Dacia. De
putatul din aceasta circum
scripție, tovarășul Alexan
dru Kovacs, a anunțat ime-

făcut cetățenilor
C.L.F.-ul PetrO-

diat Consiliul popular mu
nicipal, și împreună cu con 
ducerea C.L.F. Petroșani au 
oprit lucrarea. Totodată, 
s-au dat asigurări din partea 
tovarășului director âl C.L.F. 
că groapa săpată va fi astu
pată cu un buldozer. Au tre
cut 3 luni și după cum" se 
poate constata pe teren, to
varășii de la C.L.F. au uitat 
de promisiune. Groapa de pe 
terenul de sport s-a umplut 
cu apă, prezentînd un mare 
pericol pentru copiii din a- 
cest cartier.

Tineretul din cartier încă 
mai speră să-și reamenajeze 
terenul de sport. El așteap
tă însă acum și sprijinul din 
partea celor care nu le-au 
respectat munca. Concret, 
este așteptat un buldozer 
pentru astuparea gropii și 
nivelarea terenului afectat 
de canalul colector construit 
de Șantierul I.L.H.S.

In data de 1 noiembrie, la 
ora 13, la depozitul central 
al C.C.P. (șef depozit Ștefan 
Boța) se aflau 4 vagoani 
goale, un excavator și cîteVa 
autocamioane în repaus, nu
meroși angajați ai depozitu
lui, toți și toate așteptînd să 
descarce, să încarce și să li
vreze către E.G.L., combus
tibilul. Ceea ce lipsea era căr
bunele. In acea zi, ca și în al
tele, E.G.L. a acoperit livră
rile către centralele termice 
din cota locatarilor nesala- 
riați ai C.C.P., cotă ridicată 
direct de la I. R. Combusti
bilul.

Cauzele ? De la p reparațiile 
de cărbune este rostită O 
„justificare" din cale afară de 
nefondată și lipsită de per
tinență : cum că exploatări
le miniere nu-și îndeplinesc 
preliminarul zilnic! „Teh
nica" justificărilor nu are, 
după cum se vede, nici o li
mită.

Efectul ? Nu insistăm asu
pra lui decît în cîteva cuvin
te : calorifere reci, frig, con
fort redus în apartamente. 
După cum probabil or fi

„constatat" salariații depozi
tului de la preparație 
fluctuația nu s-ar datora nici 
decum acestor stări de lu
cruri. iată cum preocupă
rile unora pentru permanen 
tizarea 
late de 
cărbune 
de față 
al populației din Petrila, se 
situează cam departe de 
preocupările comune, ale a- 
tîtor factori, pentru asigura
rea căldurii în apartamente, 
a unui grad de confort spo
rit și, prin 
manentizării

— Pentru 
mice avem 
puțin 4 vagoane de cîte 
tone pe zi. Primim. însă

cadrelor, sint anihi- 
alții... Furnizorul de 
— alocație, în cazul 

serviciul de resort

aceasta, a per- 
cadrelor.
centralele 
nevoie de

ter
cel 
60 

___ . _____ . ___ cîte 
un vagon, două — ne-a decla
rat Ștefan Boța, șeful depozi
tului central al C.C.P.

Lucrurile se limpezesc. Dacă 
din cota necesară e livrat 
doar un sfert, căldura e și ea 
direct proporțională cu livră
rile, cu „preocupările" furnizo
rului din Petrila.

Pentru că deficiențele se re
petă, ne repetăm și noi, ca și 
la ancheta precedentă : nu fa
cem colecție de justificări. A-

Wilhelm LOJADI, 
Petroșani

Numai cuvinte de laudă
Cartierul energeticienilor 

din Paroșeni — ' Sohodo’ 
posedă un microcomplex 
comercial compus dintr-c 
unitate de legume și fruc
te, un magazin de textile, 
un magazin alimentar, o 
măcelărie... Din toate aces
tea, 
rului prețuiesc în mod deo
sebit magazinul alimenta ■ 
nr. 51, gestionară Lucia 
ArOn.

Ilie Doman, actualmente 
pensionar, fost unul din 
cei mal destoinici munci
tori, cunoscut în întreaga 
uzină, fochistul Gheorghe 
Mailer, electricianul Mi
hai Popescu și mulți alți

însă, cetățenii cartie-

foști 
la aceeași 
cuvinte < 
acest 
rele care-1 deservesc. „Es
te plăcut să intri în acest 
magazin în care totul scli
pește de curățenie" (Ilie 
Doman); „Servirea în ali
mentara noastră este exem
plară" 
„...găsim aici 
rite și în 
multă
bilitate din partea vânză
toarelor 
rei". (Gheorghe Mailer).

și actuali salariați, 
i uzină au numai 
de laudă despre 

magazin și lucrătoa- 
deservesc.

(Mihai Popescu); 
mărfurile do- 

afară de acestea 
înțelegere și ama-

cît și a gestiona-

Text: Iuliu POPA 
Foto : Rudolf PETRIK

le 
cu

șa cum le-am primit („N-avem 
vagoane", „n-avem cărbune", 
„cînd avem și vagoane și eăr- 
bune, n-avem locomotivă pen
tru manevră* — sau : „cota 
de gratificați! pe 1973 s-a re
dus, în timp ce efectiva! de 
salariați a crescut" ș.a.) 
restituim autorilor lor,
mențiunea expresă : ele (jus
tificările) nu încălzesc decît 
comoditatea salariaților care 
nu-și fac datoria pînă la capăt, 
In ce privește reducerea co
tei de gratifkații pe 1973 nu 
ar fi lipsită de interes pentru 
conducerea C.C.P. o analiză 
temeinică a cazurilor acelor 
salariați care au lipsit din 
producție nemotivat, care au 
fost motivați ulterior, și nu 
au mai fost penalizați asupra 
alocației de cărbune pentru 
absența săvîrșitâ. Și chiar a 
cazurilor acelor salariați ca
re, după ce au săvîrșit absen
ța, nu au fost motivați, dar 
nici penalizați asupra dreptu
lui de alocație. Cu «ceste ana
lize, făcute temeinic, se va 
întrezări cel puțin de acum în
colo un progres în problema 
atît de spinoasă a încălzirii 
centrale

La cele semnalate de noi 
în ziarul „Steagul roșu' 
7442, din 7 octombrie 1973, 
la rubrica „De pe drumuri 
adunate", am primit urmă
torul răspuns din partea 
Î.R.E. Deva, sub semnătura 
directorului întreprinderii 
ing. loan Hațegan și a șefu
lui de secție, ing. Șerban Ro
man :

„La predarea autofurgone
tei 31 — HD — 2518 aparți- 
nînd S.D.E.E. Petroșani de 
către șoferul David Mihăi- 
leanu, șoferului Paul Nico- 
lae, acesta nu a predat și 
pompa de umflat cauciucuri, 
care, de altfel, nu figura în 
inventarul mașinii ci în in
ventarul personal al fostului 
șofer, care a predat-o gesti
onarului de Ia magazia sec
ției. Intrucit pompa nu era 
nouă, șoferul Paul Nicolae a 
refuzat să o mai scoată de la 
magazie, rămînlnd fără pom
pă la mașină.

Față de această situație 
s-a dispus revizorului tehnic 
Vasile Stoica să scoată el a- 
ceastă pompă de la magazie 
și să i-o predea șoferului 
Paul Nicolae pe inventar".

Dacă pentru a intra în po
sesia unei pompe de umflat 
cauciucurile roților mașinii 
trebuie atîtea demersuri, se 
creează atîtea probleme, ce 
se întîmplă oare atunci cînd 
se solicită piese de motor 
sau altceva mai acătării ?

In fine, bine că cel aflat 
la ananghie pe șosea va avea 
totuși pompa solicitată...

nr.
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Cuvîntul reprezentantului României

rfl

c.

repre- 
Petre 
Con-

' NAȚIUNILE UNITE 5 
Corespondentul Agerpres, 
Alexandroaie, transmite : Co
mitetul pentru problemele co
loniale al Adunării Generale 
dezbate în prezent problema 
situației idin Namibia.

Luni a luat cuvîntul 
zentantul țării noastre, 
Vlâsceanu, membru în
silîul O.N.U. pentru Namibia, 
organism însărcinat cu admi
nistrarea teritoriului pînă 
obținerea independenței.

Referindu-se la faptul 
toate rezoluțiile O.N.U. vizînd 
lichidarea ocupației străine a 
Namibiei și respectarea drep
tului poporului său la autode
terminare au fost ignorate de 
regimul de la Pretoria, vorbi
torul a subliniat că România 
apreciază că se face tot mai 
mult simțită necesitatea unui 
mecanism politic care să asi
gure transpunerea în viață, de 
către toate statele a hotărîri- 
lor și rezoluțiilor Națiunilor 
Unite;

Reprezentantul român a a- 
rătat apoi că în cazul Namibi
ei O.N.U. se află în fața unei 
duble încălcări a legalității 
internaționale : primul aspect 
este cel legat de politica colo
nialistă, de discriminare ra
sială și de apartheid promo
vată de regimul Sud-african,- 
Be încălcare a dreptului legi
tim al poporului namibian la 
autodeterminare și independen
ță națională. Al doilea aspect 
privește continuarea prezen
ței ilegale a administrației și 
forțelor militare sud-africane 
de ocupație în Namibia, teri
toriu i 
fO.N.U. 
Curtea 
tiție, a 
vedere 
ția directă a Națiunilor Uni
te.

la

că

care, prin hotărîrea 
. avizată favorabil de 
internațională ide jus- 
trecut, din punct de 
legal, sub administra-

Subliniind faptul că Româ
nia se pronunță cu hotărîre 
în favoarea acordării neîntîr- 
ziate a independenței Nami
biei pentru dezvoltarea sa ca 
stat unitar și independent, re
prezentantul român a arătat 
că țara noastră acordă un a- 
jutor susținut— moral, politic, 
diplomatic și material — po
porului namibian, întreține 
relații de colaborare cu re
prezentantul său autentic —- 
SWAPO — relații care și-au 
găsit expresia, printre altele 
în asistența materială acorda
tă, în Comunicatul comun ro- 
mâno-namibian, încheiat cu 
ocazia vizitei la București, în 
iulie a.c., a președintelui Or
ganizației poporului din Africa 
de sud-vest (SWAPO), Sam 
Nujoma, și în numirea de că
tre SWAPO a unui reprezen
tant permanent al său în Ro
mânia.

politicii de apartheid și îl 
secretarul ge- 

Organizației Na-

*

NAȚIUNILE UNITE 5 .
- Corespondentul

Constantin 
transmite : 

politic

Ager- - 
Alexan- 

Comi- 
special al A-

■ a adop- 
proiecte de rezo- 

care prevăd măsuri 
concertarea acțiu- 

comunifâții interna- 
în scopul exercitării 

asu

pres, 
droaie, 
tetul 
dunării Generale 
tat două 
luție 
vizînd 
inilor 
ționale 
unor presiuni eficace 
pra regimului din Africa de 
Sud, pentru a-I determina 
să pună capăt politicii 
de apartheid.

Primul document — 
zentat 
grup de 
care și 
O.N.U. s 
tința 
zoluția 
naționale 
privitoare

invită pe 
neral al 
țiunilor Unite să adopte mă
suri adecvate pentru a pro
mova 
rea 
din 
plinirea 
ceniului O.N.U. de 
pentru combaterea rasismu
lui și a discriminărilor ra
siale. Această 
fost adoptată 
turi, nici unul 
abțineri.

Al 
pus 
state 
unul 
4 abțineri, 
O.N.U. pentru 
politicii de apartheid 
își intensifice eforturile 
direcția 
tului ! 
narea Generală, 
zeze o sesiune 
sa în 1974 și să 
legați în diverse 
tru 
ordonării acțiunilor pe 
internațional împotriva 
liticii de apartheid a 
gimului de la Pretoria.

și facilita participa- 
efectivă a sindicatelor 
întreaga lume la înde- 

programului Dece- 
acțiune

rezoluție a 
cu 98 de vo- 

contra și 9

doilea document, su- 
dezbaterilor de 36 de 
și adoptat cu 107 voturi, 

contra (Portugalia) și 
cere Comitetului 

combaterea 
să 
în 

îndeplinirii manda- 
încredințat de Adu

să organi- 
specială a 
trimită de- 
state pen- 

consultări în scopul co- 
plan 
po- 
re-

sale

pre-
un

între
cere

Comitetului de
> 48 de state,

România — 
să aducă la cunoș- 
tutuiror statelor re- 

conferinței inter- 
a sindicatelor 

la combaterea

Congresul P. C. Peruan
LM3A 5 (Agerpres). — In 

localitatea Huampani din Pe
ru au continuat lucrările con
gresului Partidului Comunist 
Peruan. După prezentarea 
părții finale a raportului, au 
fost dezbătute tezele Partidu
lui Comunist Peruan.

fn cadrul lucrărilor, a lu-

at cuvîntul tovarășul /on 
Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al R.C.R., care a transmis con
gresului salutul frățesc și me
sajul de solidaritate internați- 
onalistă al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, al întregului nostru 
partid.

Discuții bilaterale 
polono-vest-germane

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 
La Varșovia s-au încheiat lu
crările celei de-a doua „mese 
rotunde" polono-vest-germa- 

Partieipanții — parla
mentari, reprezentanți ai 
vieții politice și economice 
oameni de știință și publi
ciști din cele două țări —-au

ne.

relevat progresul înregistrat 
în relațiile polono-vest-ger- 
mane, subliniind rolul deo
sebit al promovării colaboră
rii economice și tehnologice.

Partea vest-germană a in
vitat pe reprezentanții polo
nezi să continue discuțiile bi
laterale Ia Bonn, în anul 1974, 
relatează agenția P.A.P.

A 30-a aniversare
BELGRAD 5

In localitatea
și-a început activitatea agen- 

'ția iugoslavă de presă Taniug, 
a avut loc, sub patronajul pre
ședintelui R.S.F.I., Iosip Broz 
Tito, a 30-a aniversare a a- 
genției.

(Agerpres). — 
laițe, unde

organizată 
luat cuvîn- 

preșe-

La adunarea 
cu acest prilej a 
tul Gemal Biedici, 
dintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I. Directo
rul general al Taniug, Pero 
Ivacici, a prezentat apoi ac
tivitatea agenției în cele trei 
decenii de existență.

i

Tovarășul Ștefan Andrei 
s-a întîlnit cu președintele 

Partidului Muncitoresc 
din Norvegia

OSLO 5 (Agerpres). — 
Tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., care 
a participat la 
lea Congres i
Comunist din !
întîlnit, luni, 
Bratteli, primul 
Norvegiei, 
tidului Muncitoresc din 
Norvegia. Cu acest prilej, a 
fost transmis premierului 
norvegian un mesaj de sa
lut din partea secretarului 
general al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. La rîndul său, 
Trygve Bratteli a transmis

cel de-al 14- 
al Partidului 
Norvegia, s-a 
cu Trygve 

l ministru al 
președintele Par- 

Muncitoresc

tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai bune u- 
rări și a evocat cu plăcere 

. vizita la București și con
vorbirile avute cu șeful sta
tului român. In cursul con
vorbirilor 
dorința 
voltare a 
România 
tre cele două partide.

In aceeași zi, tovarășul 
Ștefan Andrei s-a întîlnit cu 
Finn Gustavssen, liderul frac
țiunii parlamentare a Uniu
nii socialiste din Norvegia, 
și cu 
dinte 
orație

Reuniunea
ministerial

BRUXELLES 5 (Agerpres).
— La 
luni, 
zile a 
rial al

Bruxelles s-a deschis, 
reuniunea de două

Consiliului ministe-
C.E.E. organism for-

A

In legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

NEW 
pres), 
al 
a avut 
dința 
convorbire 
facerilor • 
tului, Ismail Fahmy.

După cum a 
purtătorul de cuvînt 
secretarului general 
O.N.U., cei doi 
(au lexaminat 
Orientul 
pe care 
O.N.U. în ce privește viitorul 
acestei regiuni

Au fost, de asemenea, abor
date diverse posibilități vi
zînd soluționarea 
conflictului 
propiat.

YORK 5 (Ager- 
Secretarul general 

O.N.U. Kurt Waldheim, 
duminică, la reșe- 

sa din New York, o 
cu ministrul a- 

externe al Egip-

declarat 
âl 
al 

diplomați
situația din 

Apropiat și rolul 
trebuie să-l aibă

din
*

5

i pașnică a 
Orientul A-

DAMASC
— Președintele 
mer El Geddafi, 
minică într-o vizită 
mase, venind de la 
In cursul 
tate timp de cinci ore, 
minică seara, președintele Si
riei, Hafez Assad, și șeful 
statului libian au trecut în 
revistă situația actuală din 
Orientul Apropiat. La între
vedere au participat, de ase
menea, premierul 
Mahmoud Al Ayoubi, 
personalități din cele 
țări.

(Agerpres). 
Libiei, Moa- 

a sosit du- 
la Da- 
Bagdad. 

convorbirilor pur- 
du-

sirian. 
și alte 
două

★
WASHINGTON 

preș). — Primul 
Israelului, Golda 
încheiat duminică vizita 
ficială în S.U.A. Timp de 4 
zile, premierul israelian a 
avut numeroase întrevederi 
cu președintele Richard Nixon 
și cu secretarul de stat a- 
merican Henry Kissinger.

★
BEIRUT 5 (Agerpres). — 

Yasser Arafat, președintele 
Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, a avut dumi
nică o întrevedere consa
crată situației din Orientul

5 (Ager- 
ministru al 
Meir. și-a 

o-

încheierea lucrări
lor Congresului
P. C. German

Apropiat 
Algeriei, 
ne.

cu președintele
Houari Boumedie-

★
5- (Agerpres). — 

Hussein al Iorda- 
cotidianului 

in- 
sînt 
for-

BEIRUT 
— Regele 
niei a acordat 
libanez „Al Anwar" un 
terviu. întrebat care 
condițiile pe care le va
mula Iordania cu prilejul 
unei eventuale conferințe de 
pace, suveranul hașemit a 
răspuns că, în conformitate 
cu rezoluția nr. 2.42 a Con
siliului de Securitate al 
O.N.U., Iordania reclamă 
restituirea teritoriilor ocupate 
ide Israel în 1967 precum și 
restabilirea suveranității sale 
asupra părții arabe a Ierusa
limului. . Adăugind că Iorda
nia va depune toate efortu
rile pentru a 
nească o pace 
zată pe drept 
gele Hussein a 
țara sa rămîne 
vorabilă 
poporului.
ta să accepte opțiunile a- 
cestuia.

face să dom- 
onorabilă, 
și justiție, 
reafirmat 
categoric 

autodeterminării 
palestinian și ga-

ba- 
re- 
că 
fa-

pe 
mi-

★
CAIRO 5 (Agerpres). — Șe

ful statului egiptean, An
war Sadat, l-a primit 
Mohamed Masmoudi,
nistrul tunisian al afaceri
lor externe, aflat într-o vi
zită oficială la Cairo — in
formează agenția M.E.N. 
Principala temă abordată 
în cadrul discuțiilor s-a re
ferit la evoluția actualei si
tuații din Orientul Apropiat.

★
DAMASC 5 

— Președintele 
mer Geddafi. a părăsit 
mascul, 
de o zi 
s-o în 
g'ențiile

Șeful 
conferit 
gazdă, 
tură 
te ale 
zona

(Agerpres). 
Libiei, Moa- 

Da- 
la încheierea vizitei 
pe care a întreprin- 
Siria — relatează 
Reuter și U.P.I.
statului libian

a-

a 
cu președintele țării 

Hafez Assad. în legă- 
cu principalele aspec- 
actualei situații din 
Orientului Apropiat.

a fost exprimată 
reciprocă de dez- 

relațiilor dintre 
și Norvegia și din-

R. Halge, vicepreșe- 
al Partidului demo- 

socialist.

Consiliului
al C.E.E.
mat din miniștrii de exter
ne ai „celor nouă". Pe a- 
genda reuniunii figurează . 
problema penuriei de produ
se petroliere în țările Pieței 
comune, examinarea pro
punerii președintelui Geor
ges Pompidou privind con
vocarea, înainte de sfîrși- 
tul acestui an, a unei reu
niuni a șefilor de stat și gu
vern ai „celor nouă", anali
zarea situației ajutorului 
pentru dezvoltare al C.E.E. 
și a propunerilor de îmbună
tățire a sistemului de 
ferințe generalizate 
date unor 
dezvoltare.

Miniștrii 
mează să 
asemenea, 
prezentat 
Pierre
al Comisiei C.E.E., 
modificarea 
ni tare 
col.

țări în curs

pre- 
acor- 

de

externe 
pronunțe,

de 
se 

asupra unui 
Consiliului

Lardinois,

ur- 
de 

plan 
de

membru 
privind 

politicii comu
ta domeniul agri-

HAMBURG 5 (Agerpres) — 
Corespondență de la Petre 
Stăncescu : In ședința de du
minică, delegații la Congre
sul Partidului Comunist Ger
man, au luat cunoștință de 
rezultatele votului pentru or
ganele conducătoare ale Par
tidului Comunist German, 
desfășurat în ședință închisă, 
în seara zilei precedente.

Președinte al Partidului Co
munist German a fost ales 
Herbert Mies, iar locțiitor al 
acestuia, Hermann Gautier.

Delegații au ales de aseme
nea, Comitetul Directorat al 
Partidului Comunist» German, 
Comisia Centrală de Revizie și 
Comisia Centrală de Control. 
Au fost adoptate un număr de 
rezoluții care fixează sarcini
le de viitor ale Partidului 
Comunist German în diferite 
sectoare de activitate.

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
— La Moscova a fost creat 
un sisjem automatizat unic , 
pentru dirijarea transportu
rilor de mărfuri efectuate 
cu autocamioanele. Mașinile 
electronice de calcul ale cen
trului înființat în acest scop 
rezolvă zilnic zeci de mii de 
probleme legate de circulația 
autocamioanelor pe străzile 
capitalei sovietice, indicind 
soluția optimă.

Concret, întreprinderea ca
re are de efectuat un trans
port pe străzile Moscovei co
munică Ia centru punctul de 
pornire și destinația trans
portului, precum și timpul 
cînd trebuie efectuat, iar a- 
paratele intrate operativ in 
funcțiune elaborează pentru 
autocamionul in cauză par
cursul cel mai potrivit și de
termină, totodată, cu ce va 
trebui încărcată mașina la 
înapoiere.

Specialiștii acestui centru 
de calcul au întocmit un sis
tem detaliat de 
care ține seama 
particularitățile 
din capitală.

♦

transport, 
de toate 
circulației

SOFIA 5 — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite : In zona de nord- 
est a masivului Rila, la 2 000 
metri deasupra nivelului mă
rii, se construiește barajul 
Belmeken, principala lucra
re a puternicei „cascade" hi
droenergetice Belmeken — 
Sestrimo.

Lucrările pregătitoare pen
tru construcția barajului au 
început în anul 1965, iar 
construirea propriu-zisă a a- 
cestuia în 1968. După cinci

ani de muncă încordată 
constructorii au dobîndit o 
importantă victorie : barajul 
Belmeken a atins cota fina
lă.

Apa lacului de acumulare 
va pune în mișcare turbine
le a patru hidrocentrale am
plasate în cascadă, care în 
1980 vor asigura, economiei 
bulgare peste două miliarde 
kWh de energie electrică.

♦

PRAGA 5 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Planul cincinal 
în curs de realizare și cel 
ce va urma sînt considerate 
hotărîtoare pentru dezvolta
rea producției de mase plas
tice.

In momentul de față, în 
Gehoslovacia funcționează 
două unități pentru fabrica
rea etilenei, care produc a- 
nual 120 000 tone. împreună 
cu alte produse de acest tip, 
etilena asigură obținerea a- 
nuală a 30 000 tone polieti
lenă, cam tot atîta polipropi- 
lenă și 90 000 tone etil-ben- 
zen.

Noile unități în curs de 
înfăptuire vor asigura în a- 
nii ce vin un spor important 
al produselor petrochimice. 
Astfel, producția de etilenă 
urmează să crească 
ori, cea de p.v.c. de 
a polietilenei de 5 
propilenei de 3,7 ori.
sideră că, în anii 1980-1985, 
R.S. Cehoslovacă va dispune 
nu numai de o industrie mo
dernă producătoare de utila
je chimice, dar și de o in
dustrie petrochimică puter
nic dezvoltată.

de 5,4
4.2 ori, 
ori, a 

Se con-

GENEVA 5 (Agerpres). — 
Luni, au continuat la Geneva 
lucrările celei de-a doua faze 
a Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa. In 
subcomisia pentru principii a 
început examinarea principiu
lui integrității teritoriale.. Nu
meroși vorbitori au subliniat, 
în cuvîntul lor, necesitatea de 
a se exclude atît actele de fo
losire a forței, cît și orice al
te forme de încălcare a inte
grității teritoriale a statelor.

In organul special de lucru 
— prezidat, conform princi
piului rotației, de șeful dele
gației române, ambasadorul 
Valentin Lipatti, — a fost re

luată examinarea proiectului 
elvețian privind instituirea u- 
nui sistem european de regle
mentare pașnică a diferende
lor.

In ceea ce privește coope
rarea în domeniile economice 
au fost examinate unele pro-

PE SCUIR’Ir
CELE 10 ȚÂRI ARABE EX

PORTATOARE DE PETROL 
au hotărît să reducă imediat, 
cu 25 la sută, producția lor 
globală de petrol în raport cu 
producția lunii septembrie. 
De asemenea, ele au decis ca 
o nouă reducere, cu 5 la sută, 
a producției de petrol să fie 
aplicată la începutul lunii de
cembrie.

LA APELUL COMITETU
LUI SUEDEZ PENTRU CHI
LE, aproximativ 2 000 de per
soane au participat duminica, 
la Stockholm, la o demonstra
ție de protest împotriva 
gimului instaurat 
după lovitura de 
septembrie.

O demonstrație 
desfășurat duminică și în ma
rele port suedez Goteborg.

,.-a- 
re- 

în Chile, 
stat din 11

similară s-a

CINCI MINERI și-au pier
dut viața și un al șaselea, în
gropat sub dărâmături, a fost 
rănit, ca urmare a exploziei 
gazelor într-o mină din pro
vincia spaniolă Asturia. Ac
cidentul a avut loc într-o ga
lerie situată la 150 metri adîn- 
cime.

PRIMUL MINISTRU AL 
AUSTRALIEI, Gough Whii- 
lam, s-a înapoiat luni la Can
berra, după vizitele oficiale e- 
fectuate în Japonia și Repu-

19,30

19,20
MARȚI, 6 NOIEMBRIE STUDIOUL DE RADIO 

TIMIȘOARA

blica Populară Chineză.
La sosire, Whitlam a decla

rat că „relațiile între Austra
lia și cele două țări vizitate 
au fost redefinite în interesul 
tuturor'1, și că au fost trasate 
noi perspective în relațiile ță
rii sale cu Japonia și R.P. Chi
neză.

FORTELE PATRIOTICE 
DIN GUlNEEA-BISSAU au 
doborît, la 30 octombrie, un 
bombardier de tip „Fiat G-91" 
în cursul bombardamentelor 
efectuate de aviația portughe
ză asupra sa'telor din zona 
Balana, în sudul Guineei-Bis- 
sau:

Comunicatul precizează că 
aviația portugheză a folosit, 
în ultimele săptămîni. bombe 
cu fosfor și napalm, în speci
al în regiunea Boe, din sud- 
estul țării.

INCEPIND DE ANUL VI
ITOR, în 500 de școli secun
dare din capitala Indiei se va 
extinde durata studiilor de la 
11 la 12 ani, concomitent cu 
introducerea unor modificări 
în programa școlară vizînd o- 
rientarea absolvenților , spre 
activități practico. Treptat, a- 
ceastă măsură va fi generali
zată în întreaga țară, atît în 
școlile publice, cît și în c > 
particulare.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ordonanța Selmenko ; 
Republica: Femeile ; PE- 
TRILA : Acea pisică bleste
mată ; LONEA — Minerul : 
Saltul; VULCAN : Nici un 
moment de plictiseală ; LU- 
PENI — Cultural : Elibe
rarea ; Muncitoresc : Eu 
nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 — 8.08 Radioprogramul 
dimineții ; 8.08 Matineu
muzical; 8,30 Ba micro
fon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri ; 9,30 Atlas 
cultural ; 10,00 Buletin de
știri | 10,05 Popas folcloric

sucevean ; 10,30 Selecțiuni
din operete ; 11,00 Buletin 
de știri; 11.05 Piese pen
tru pian; 11,15 Muzică u- 
șoară ; 11,30 Avem o mîn-
dră țară ; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpre
tul preferat; 
jurnal; 
săptămînii ;
populare ; 
știri ; 
cola" ; 
tradă ;
16,15 
strumentale ; 16,35 Cîntecele 
noastre ;
Dumitru 
Radiocabinet 
și documentare ; 
rele serii;
lodii preferate ; 21,00 Revis
ta șlagărelor ; 21,30 Bi
juterii muzicale ; 22,00
Radiojurnal ; 22,30 Concert 
de seară ; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03-5,00 Estrada noc
turnă.

13,00 Radio- 
14,00 Compozitorul 

14,40 Melodii
15,00 Buletin de 

15,05 Opereta „Peri- 
15,30 Muzică de es- 

16,00 Radiojurnal; 
Duete vocale și in-

17,00 Marșuri de 
Eremia : 17,10

de informare 
18,00 O- 

20,00 Zece me-

18,00 Actualitatea
18,10 Mici piese < 
interpretate la
18,25 Emisiunea 
zicală* ; 18,50 Fișier 
ografic. Cuprinde : 
tarea volumului al 3-lea al 
cărții „Aurul cenușiu" de 
Mircea Malița. Rolul căr
ții social-politice în pre

gătirea 
dări de
riale ; : 

tecul și
de muzică
recea ascultătorilor; pari.ea 
1 ; 19,25 Jurnal sătesc : 19.32 
Drag mi-e cîntecul și jocul 
partea 2; 19,50 Emisiunea 
„Alo corespondențe".

radio ; 
distractive 

fanfară : 
„Viata mu- 

bibli- 
prezen-

cenușiu' 
Rolul 

în 
elevilor. Recoman- 

noi apariții edito- 
19,00 Drag mi-c cîn- 

jocul — program ’ 
populară Ia ce-

MIERCURI, 7 NOIEMBRIE 
6,00-6,30 Actualități și 

muzică.

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

10,05 literar-a rtiști- 
Literatura și

10,45
11,00

Revista 
că TV. 
istoria.
Refrene
Film Serial : 
bra lupilor. 
III : „Lupta 
Telejurnal .

muzicale.
In um-
Episodul 
în eter".

18,55 Timp și anotimp în 
agricultură.

19,10 Album coral. Corul 
căminului cultural din 
Costești, jud. Buzău.
1001 de seri. Creiona
șul fermecat.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii: 
La noi.
Reflector.
Publicitate.
Teatru TV. Dincolo 
de zare, de Eugen O' 
Neill.
24 de ore.

KIM IR SEN, secretar ge
neral al C.C .al" Partidului 
Muncii din Coreea, a primit 
delegația P.C. Italian, condu
să de Emanuele Macaluso, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. și al Direcțiunii P.C. î- 
talian, care se află în vizită 
în R.P.D. Coreeană.

12,00
16,30-17,00 Lumea

Curs de limbă germa
nă. Lecția XX.
Telex.
Artă plastică. Salo
nul republican de gra
vură Cluj — 1973 .
Muzică. Emisiune de 
actualitate muzicală. 
Ghișeul. Diversifica
rea serviciilor către 
populație.

17,30

18.00
18,05

18,20

18,40

copiilor.

20.05
20.20

în
de

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

PENTRU
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă, în încăl
zire. Vînt slab din sectorul 
sudic.

11Petroșani 
8 grade.
Petroșani - 
—3 grade.

URMĂTOARE-

7

puneri privind proiecte eco
nomice de interes comun, 
mediul înconjurător și forma
rea de personal tehnic de spe
cialitate.

Problema proiectelor econo
mice de interes comun preo
cupă într-un înalt grad parti- 
cipanții care, în intervențiile 
pronunțate, s-au referit la as
pectele tehnice, financiare și 
juridice ale acestora. Luînd 
cuvîntul pe această temă, de

legatul român Niță Constan
tin a insistat asupra necesi
tății ca, în definirea și reali- 
tarea proiectelor de interes 
teomun, să se țină seama de 
interesele și preocupările spe
cifice ale țărilor mici și mij
locii, cu un potențial econo
mic și financiar mai redus. 
Evidențiind rolul important 
al științei și tehnicii moderne 
în dezvoltarea națiunilor, de
legatul român a subliniat că 
de tehnicile și metodele ce 
vor îi folosite la realizarea u- 
nor astfel de proiecte trebuie 
să beneficieze toate țările in
teresate, pe baza unor forme 
de cooperare avantajoase.

In subcomisia pentru coope
rarea în alte domenii economi
ce a început examinarea pro
blemei formării de cadre pen
tru diferite sectoare ale acti
vității economice, care’ a fost 
inclusă în mandatul fazei a 
Il-a a Conferinței la propu
nerea României. In cuvîntul 
său, delegatul român, Clau- 
diu Ionescu Bujor, a sublini
at importanța acestei proble
me în condițiile actualei re
voluții tehnico-științifice și a 
implicațiilor sale asupra dez-

voltării economice ă fiecărei 
țări, îndeosebi în cazul țări
lor în curs de dezvoltare. Pre
zentarea făcută 
român, referitor 
luate în ultimii 
noastră pe linia 
rii și reciclării cadrelor, pre
cum și propunerile delegați
ei noastre privind formele și 
metodele concrete de dezvol
tare a cooperării europene în 
acest domeniu au fost primi
te cu interes 
participante, 
te în cadrul 
re au urmat.

In subcomisia pentru cultu
ră au continuat dezbaterile a- 
supra dezvoltării contactelor 
și a cooperării între creatori 
și animatori în domeniul cul
turii. Reprezentantul țării 
noastre, Dumitru Trancă, a 
prezentat poziția României în 
acest domeniu, sugerînd dife
rite forme și modalități de 
cunoaștere reciprocă și cola
borare între organizatorii, in
stituțiile, asociațiile și persoa
nele interesate din țările eu
ropene. De asemenea, el a re
levat interesul pe care-1 pre
zintă propunerile concrete din 
documentele depuse de 
țări.

In subcomisia pentru 
mâții, dezbaterile s-au ___
pe perspectivele colaborării 
pe termen mediu și lung în 
diferite domenii ale informa
ției (presă, radio, televiziune 
ptc.). ,

In subcomisia pentru con
tacte umane s-au discutat, in 
continuare, probleme ale dez
voltării legăturilor tineretului 
din diferite țări europene.

de delegatul 
la măsurile 

ani în țara 
perfecționâ-

de delegațiile 
fiind menționa- 
dezbaterilor ca-

unele

infor-
axat

s

Sesiunea Comitetului economic mixt
româno—japonez

TOKIO 5
In zilele de 5 
se desfășoară, 
crăirile celei de-a doua
siuni a Comitetului econo-

(Agerpres). — 
și 6 noiembrie 
la Tokio, lu- 

se-

mic mixt 
Delegația română 
dusă de Hristache 
ti, vicepreședinte 
merei de comerț.

româno-japonez. 
este con- 

Zambe- 
al Ca-

Acțiuni greviste in Anglia
LONDRA 5 — Corespon

dentul Agerpres. Nicolae 
Plopeanu, transmite : Luni, 

în capitala Angliei nu a a- 
părut nici un ziar. Marile co
tidiene „Times", „Daily Te
legraph", „Financial Times", 
„Daily Expres", „Daily Mail", 
„Daily Mirror", al căror ti
raj se ridică la peste opt 
milioane exemplare, nu au 
ieșit de sub tipar, muncitorii 
mecanici din tipografii fi
ind în grevă.

Acțiunea grevistă, declan-

șată 
ță de 
legii privind relațiile indus
triale, a avut ecou în întrea
ga țară. Aproape în toate ma
rile orașe . au avut -loc gre
ve de solidaritate la care ău 
participat aproximativ 500 000 
de salariați. La Londra, oa
menii muncii au participat 
la o demonstrație în spriji
nul acțiunilor organizate de 
sindicate și în favoarea îm
bunătățirii condițiilor de. via
ță.

în semn de protest fa
unele prevederi ale

Faptuldivers pe glob
DIN PERIOADA „BUNICU

LUI AUTOMOBIL"
LONDRA 5 (Agerpres). 

Duminică dimineața, 270 
vehicule din perioada „l 
cului automobil" au luat star
tul în cea de-a 77-a edifie a 
tradiționalei, curse Londra — 
Brighton, care se desfășoară 
pe o distantă de 85 de kilo* 
metri. Toate vehiculele parti
cipante la acest raliu sini 
construite înainte de 1905 și 
poartă nume nu mai puțin ce
lebre din perioada de pionie
rat a automobilului. Prima 
mașină care a plecat în cursă 
este și cea mai veche — o 
„Cannslatt-Daimler", constru
ită în 1893.

Majoritatea „concurentilor"

> de 
buni-

au avut o comportare onora
bilă 230 din ei au reușit să 
ajungă, e drept gîfîind, la 
destinație. Primul a trecut li
nia de sosire un 
cu două locuri,
1903, șoferul fiind 
aclamat de cei 
de spectatori.

„Mercedes' 
fabricat in 

îndelung 
peste 10 000

DESCOPERIREA 
BLOU AL LUI 
CASSO INTR-O 

GUNOI

UNUI TA- 
PABLO PI- 
LADĂ DE

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — Acfionînd în baza 
unui telefon anonim, politia 
newyorkeză a descoperit un 
tablou semnat de Pablo Pi
casso într-o... ladă de gunoi. 
După cum au declarat exper-

ții de artă americani, tabloul, 
intitulat „Sărmanul Roby“, a 
fost pictat de marele artist în 
anii '20 și este evaluat în 
prezent la 40 000-50 000 dolari. 
Lucrarea a fost furată de per
soane necunoscute dintr-o co
lecție particulară din New 
York, împreună cu alte obiec
te de artă, partial recupera
te de politie.

FURTUNA puternica in 
AUSTRALIA

CANBERRA 5 (Agerpres) 
— O furtună puternică s-a 
abătut, duminică, asupra lo
calității Brisbane din Austra
lia, smulgînd acoperișurile 
de pe suie de clădiri. Peste 
100 de persoane au fost răni
te.
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