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cerințe primordiale pentru realizarea
sarcinilor la extracția de cărbune

Pentru ca abatajele să meargă în plin
lucratorii de la întreținere

și aprovizionare
au muncii cn riviiâ și dăruire

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
a primit scrisorile de acreditare

A noului ambasador al Suediei în Republica
Socialistă România

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în ziua de 
12 noiembrie a.c.. pe Curt Lei- 
jon, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al 
țara nșastță.

Suediei în

Cu acest prilej, ambasado
rul Curt Leijon și președinte
le Nicolae Ceaușescu au rostit 
cuvîntări. După primirea scri
sorilor de acreditare, preșe
dintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbi-

re cordială, prietenească cu 
ambasadorul suedez, Curt Lei- 
jon.

La
scrisorilor 
participat 
secretarul 
și George
trul afacerilor externe.

ceremonia prezentării 
și la convorbire au 
Constantin Stătescu, 
Consiliului de Stat, 
Macovescu; minis-

A noului ambasador al Republicii Populare Mongole
în Republica Socialistă România

In ziua de 12 noiembrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Giambyn 
Niamaa, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare ca am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu-

lare Mongole în țara noastră.
Cu acest prilej, ambasado

rul Giambyn Niamaa și preșe
dintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o 
convorbire cordială, tovără-

șească cu ambasadorul Repu
blicii Populare Mongole, 
Giambyn Niamaa.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătes
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Echipa condusă de Ion Cior
bă a executat schimbarea 
motorului de acționare la 
puțul orb 12, la puțul 2 est, 
care va prelua sarcini spori
te la transportul de perso
nal și extracția de produc
ție. Echipele conduse de

ia ora 14, ia 
700 a început o 
cărei scadență 
demult. Pentru

Oameni

'Activitatea vie care a pri
lejuit satisfacții deosebite 
minerilor petrileni la sfîrși
tul săptămînii trecute nu a 
încetat nici în cursul zile
lor de sîmbătă și duminică. 
Au fost zile în care în în
treaga mină Petrila s-au e- 
fectuat lucrări de revizie și 
întreținere, s-au aprovizio
nat locurile de. muncă cu 
materialele necesare astfel 
îneît demarajul în noua săp
tămînă de lucru să poată fi 
la înălțime...

...Sîmbătă, 
cazanul nr. 
reparație a 
sosise cam
buna funcționare a cazanu
lui trebuia schimbată țeava 
fierbătorului. Termenul — 
deosebit de scurt, pentru a 
nu se întîrzia furnizarea de 
abur tehnologic. Maistrul
Valentin Blozava, lăcătușii 
Ion Șulea, Aurel Pintilie,
Anton Bianchi, Silviu Popa, 
Florică Băneau știau acest 
lucru și nu și-au precupețit 
nici un efort pentru ca tre
burile să meargă 
lucrat în condiții 
trebuit să se intre 
să se îndepărteze 
totuși, la sfîrșitul schimbului 
III al zilei de sîmbătă s-a 
raportat terminarea lucrării.

Nu numai aici s-a înregis
trat o activitate însuflețită.

bine. S-a 
dificile, a 
în cazan, 
zgura și,

Pentru o
rodnică

la
datorie

Mircea Matei și Nicolae Am- 
bruș au schimbat tija coli
viei, au scurtat cablul și re
vizuit dispozitivul de 
a cablului. La puțul 
echipa condusă de 
Mihăilă a efectuat 
zi a echipamentului
trie ș.a.m.d.

Nu numai instalațiile de 
extracție s-au bucurat de o

atenție deosebită în aceste 
zile. In vederea alimentării 
locurilor de muncă cu ener
gie pneumatică la debitele 
și presiunea necesare s-au 
verificat reductorul turbo- 
compresorului și s-au schim
bat supapele la un compre
sor tip Reșița. In sectoarele 
de producție s-a realizat re
vizia transportoarelor și a 
întrerupătoarelor, s-a verifL 
cat etanșeitatea conductelor 
de aer comprimat.

Un ritm la fel de alert s-a 
înregistrat și în activitatea 
de aprovizionare a locurilor 
de muncă. S-ar putea cita în 
acest sens cele peste 150 de 
cărucioare încărcate cu lemn 
de mină, cherestea și jumă
tăți care au fost trimise 
spre subteran în cursul zilei . 
de sîmbătă, la fel de bine ca 
și părerea exprimată 
ful depozitului de 
Ștefan Szekely, care 
că „în aceste zile, la
și în cursul săptămînii tre
cute toți salariații depozitu
lui au depus eforturi 
sebite pentru a 
nerilor condiții

de șe- 
lemne 

spunea 
fel ca

legare 
centru 
Cornel 

revi- 
elec-

săptămînă
la fronturi

De la e zi la alta, în săptă- 
mîna care s-a încheiat, la mi
na Uricani producția de căr
bune a cunoscut creșteri în
semnate, nu suficiente însă 
pentru recuperarea integrală 
a producției restanță cumula
tă în primele zile ale lunii în 
curs. De 
zilele de 
a unor . 
subteran 
carea, în 
mează, a 
zilnice la cote și mai înalte 
a captat interesul colectivului.

fost, .de asemenea, schimbate 
stațiile de acționare a trans
portoarelor TR-3, -precum și 
12 scocuri la abatajele nr. 2 
și 3 din același bloc.

aceea pregătirea, în 
sîmbătă și duminică, 
condiții optime în 
care să asigure ridi- 
săptămîna care ur- 

nivelului realizărilor

• La sectorul I producție, 
Jn blocul 3, s-au efectuat în 
cele două zile de care vorbim 
reparații și înlocuiri de piese 
uzate la utilajele care, din 
observațiile efectuate pe par
cursul săptămînii încheiate, 
au favorizat întreruperi pe 
fluxul de extracție. Este vor
ba. în primul rînd, de înlocu
irea porțiunii uzate a benzii 
transportoare principale, 
o lungime de 100 metri, 
ta nouă și execuția, în 

' timp, a vulcanizărilor 
sare pe toată lungimea

$ La sectorul II producție, 
odată cu reviziile și reparați
ile efectuate în abataje, elec- 
tro-iăcâtușii din sector au re
alizat alimentarea abatajelor 
din stratul 15 cu două cabluri 
de iluminat și, în același 
scop, montarea a două între
rupătoare de 350 A. Au par
ticipat, alături de alți munci
tori, Constantin Todea, Ioan 
Postolache, Ioan Rusu și 
Gheorghe Tudor.

asigura 
optime

deo- 
mi- 
de

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a}

pe 
cu al- 

același 
nece- 

i e!. Au

® In cadrul sectorului VIII, 
transport, la depozitul de ma
teriale, s-a lucrat intens. Au 
fost expediate către subteran 
cărucioare cu lemn, cherestea, 
bandaje și, îndeosebi, cu ar
mături m'etâlice T.H. ; acestea 
din urmă necesare susținerii 
lucrărilor miniere pe care le 
execută minerii de deschideri 
Și pregătiri.

Ilie COANDRĂȘ,
E. M. Uricani

„ORIZONT"

A apărut numărul 1 
(seria 1973—1974) al 
revistei studențești „O- 
rizont". Revista abor
dează o largă arie te
matică, infățișind preo
cupări actuale și rea
lizările meritorii ob
ținute în cadrul Insti
tutului de mine din 
Petroșani în cei 25 de 
ani de existență. Reți
nem dintre titluri : 
Practica studențească, 
prilej de formare pro-

V __

fesională și umană, Să 
realizăm mutații 
conștiința socială 
fiecărui student, 
pecte de psihologie ale 
inginerului, precum și 
rubrica „De la stu- 
denți... pentru stu- 
denți".

în 
a 

As-

FIGURANTUL

Colectivul minei U- 
ricani nu-1 regretă pe 
fostul salariat DINU 
IOAN, căruia i s-a 
desfăcut recent ' con
tractul de muncă, pen
tru repetate abateri. 
Nu știm la ce sector 
figura în evidențe, dar 
știm că la toate sectoa
rele pe Ia care s-a pe-

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

orga- 
a pro-

mais-
a-

BREVIAR
(Agerpres)

Respectarea fondurilor
planificate, o cerință

de mare actualitate a
rentabilității economice

(Continuare în pag. a 3-a)

din

cu posibilități și mai bogate
și cluburile muncitorești din Va-

I. FIERARU

in pag. a 3-a)(Continuare

DE

(Continuare în pag. a 3-a)

unde a

București, iar celălalt con
ține Simfonia română în la 
major de George Stephănes-

ACTIUNI
PIONIEREȘTI

In toate localitățile 
din Valea Jiului — U-

cu, înaintaș al muzicii noas
tre.

de 
in- 
co- 
re-

șeful 
Dră-

trecute. 
multe 

de întreținere și 
zi i-au unit în-

D. PATRASCOIU, 
directorul Filialei Petroșani a 

Băncii Naționale

I
I
I
I
I
I

Vineri, 9 noiembrie 1973. Se 
încheia o săptămînă de lucru 
și pentru minerii de ia Pa- 
roșeni. O săptămînă în care 
s-a desfășurat o aprigă bă
tălie la fronturile de lucru in 
subteran, o săptămînă din ce
le mai rodnice care a înălțat 
colectivele minei și mai ales, 
a sectorului I. pe treapta va
lorilor.

Rezultatele obfinute de mi-

te simplu: avem timp 
mult și reușim să ne organi
zăm mai bine munca. Apoi a- 
vem tot ce ne trebuie Ia lo
cul de muncă. Aproviziona
rea a funcționat... ca ceasul."

V.ASILE ARIEȘAN, lăcătuș: 
„Am avut timp să ne ocupăm 
serios de utilaje, asigurînd 
buna lor funcționare la toa
te locurile de muncă. S-a 
întărit disciplina și răspunde-

Locul de fruntaș

nern sectorului I, concretiza
te în cele 766 tone de cărbu
ne date peste plan, îi situea
ză la sfîrșitul săptămînii în 
fruntea celorlalte sectoare ale 
minei.

Titlul de sector fruntaș, 
constituie, fără îndoială, un 
merit care trebuie apreciat 
așa cum se cuvine. In acest 
sens ne-am propus să redăm 
cîteva gînduri exprimate de 
acei care și-au adus din plin 
contribuția prin depășirea sar
cinilor de producție, la cuce
rirea titlului de fruntaș.

GHEORGHE BĂDOI, mi
ner șef de schimb : „Sînt tare 
mulțumii că ani. realizat și 
depășit planul. Ne-au ajutat 
și utilajele care au funcționat 
mai bine decît în luna trecu
tă. Serviciul electromecanic 
și-a făcut mai bine datoria, 
iar aprovizionarea s-a făcut 
mai aproape de locul de 
muncă".

DUMITRU CARABĂ, miner 
șef de schimb din brigada lui 
Anisia Partenie: „Succesele 
noastre se explică acum ioar-

rea personală a oamenilor. To
tul se explică printr-o 
hizare mai judicioasă 
cesului de producție".

ION DUMITRESCU,
tru miner principal: „In 
ceastă săptămînă toate schim
burile din sectorul nostru au 
fost bine aprovizionate. Fie
care om a știut ce are de fă
cut, nu s-au manifestat acte 
de indisciplină și absente ne
motivate".

DUMITRU MIHAI, maistru 
miner : „Rezultatele obținute 
de sectorul nostru sînt con
secința fireasăi a transpune
rii în viată a măsurilor luate 
de organizația de partid 
conducerea sectorului, 
crescut în primul rînd conști
ința oamenilor. S-a îmbunătă
țit aprovizionarea cu mate
riale prin înființarea unor 
magazii de mină în subteran 
pentru piese de schimb, scule 
și materiale. Au fost înființa-

Drumul neted și drept
al cărbunelui

Acest sfîrșit de săptămînă 
a marcat și la mina Lupeni, 
zile de muncă intensă. 
Sîmbătă și duminică, nume
roși lăcătuși, mecanici și e- 
lectricieni, șefi de echipă, 
maiștri și ingineri, au îm- 
pînzit subteranul, executînd 
lucrări de specialitate, astfel 
îneît noua săptămînă de lu
cru să înceapă în cele mai 
bune condiții, sub aspectul 
electromecanic. Din cadrul 
sectorului electromecanic se 
afla „prinsă" în toiul lucră
rilor, echipa de lăcătuși a 
lui Stelian Șerban, care, sub 
îndrumarea maistrului Ion 
Lipan, a ridicat și înlocuit 
moletele la puțul Carolina. 
Vrednicia și priceperea au 
fost atributele ce au concre
tizat acțiunea lăcătușilor 
Mircea Tomescu, Silvester 
Blaj, Teodor Moldoveanu, 
Dionisie Szasz și a celorlalți 
coechipieri.

La fel de 
tru mină a 
sectorul II, 
II, 
nei 
de 
tul 
conduse de lăcătușii

importantă pen- 
fost montarea la 
stratul 5, blocul 

planul II, combi- 
2 K-52, lucrare un
s-a concentrat efor- 
deosebit al echipelor 

Con-

stantin Bogdan, Nicolae Tri- 
fan, electricianul Moise 
Sell. Alături de ei au fost 
prezenți, maiștrii Stoichiu și 
Pîrvulescu, inginerul Gheor
ghe Țvein, care a asigurat 
asistența tehnică a lucrării.

La sectorul VI, stratul 15, 
blocul 6, o altă brigadă a 
demontat și montat trans
portorul TR 4. Sub conduce
rea maistrului Ion Caragea, 
au dovedit aceeași neîntre
cută hărnicie lăcătușii An
drei Șasvari, Haralambie 
Țivrea, electricienii loan 
Gross, șef de echipă și Va- 
sile Gorea. A participat la 
această lucrare, alături de 
mecanici, și grupa de mineri 
a lui Mihai Blaga, cu 
de schimb Alexandru 
gan.

Am amintit cîteva 
cele mai importante lucrări 
care au umplut zilele de la 
sfîrșitul săptămînii 
In afară de acestea, 
alte lucrări 
reparații la

rindat, doar atîta fă
cea : FIGURA ! Deci, 
un figurant ,mai puțin, 
într-un colectiv despre 
care se rostesc tot mai 
multe elogii.

EXCURSIE CU 
ELEVII

de 40 de e- 
Școala ge- 
5 din Pe- 

întreprins

Un grup 
levi de la 
ncrală nr. 
troșani a
duminică o excursie în 
județ.

Tinerii excursioniști, 
însoțiți de profesoare
le Margareta Bardac 
și Marcela Corogeanu, 
au vizitat locurile isto
rice de la Sarmizegetu- 
sa, Castelul Corvinești-

lor de Ia Hunedoara, 
cetatea Devei, precum 
și rezervația din pădu
rea Slivuț — Hațeg.

Excursia a constituit 
pentru elevi un mijloc 
de cunoaștere a fru
museților județului 
nostru și de îmbogă
țire a cunoștințelor 
predate în școală.

MODERNIZĂRI
STRĂZI

Serviciul de gospo
dărie din cadrul con
siliului popular muni
cipal execută în aceste 
zile lucrări de moder
nizare a unor străzi din 
oraș.

Intre acestea se

numără asfaltarea 
străzii Zorilor și ter
minarea drumului 
legătură la Liceul 
dustrial minier. In 
lonie se lucrează la
facerea străzilor Vasi- 
le Alecsandri și Gheor
ghe Doja pe 
fost instalată conducta
generală de colectare 
pentru stația Dănuțoni. 
Pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie, se preve
de să se execute și as
faltarea străzii Plopi
lor.

Incepînd de luni, unul din 
pavilioanele Complexului ex- 
pozițional din București 
găzduiește exponatele a 22 
de firme americane sub ge
nericul ..Usatech-73“.

Expoziția ilustrează dez
voltarea tehnologiei și per
fecționarea echipamentelor 
pentru industria petrochimi
că din .S.U.A. Sînt prezenta
te noi procedee în domeniul 
rafinării petrolului, noi pro
duse chimice, aparatură de 
măsură și control, instalații 

extracție, calculatoare

Electrecordul" anunță 
apariția, în curînd, a două 
noi discuri din creația sim
fonică românească. Primul 
reunește patru rapsodii sem
nate de compozitori contem
porani : Paul ' Constantines- 
cu, Mircea Popa. Mircea Chi- 
riac și Mircea Basarab, în
registrate de orchestrele sim
fonice ale filarmonicilor din 
Iași, Timișoara, Craiova

Dezvoltarea ascendentă a e- 
conomiei naționale solicită 
valorificarea tot mai bună a 
potențialului material și u- 
man, respectiv, creșterea efi
cienței utilizării fondurilor 
materiale și bănești în fie
care unitate socialistă.

Legea Finanțelor care a in
trat în vigoare la începutul a- 
cestui an are în vedere creș
terea eficienței finanțelor, a 
■creditului și a banilor, orien- 
tîhd organele financiar-banca- 
re să acționeze neîntrerupt 
pentru așezarea întregii acti
vități economice pe criteriile 
unei înalte rentabilități, pen
tru perfecționarea gestiunii e- 
conomice în fiecare întreprin
dere în parte.

In baza planurilor financia
re aprobate, unităților econo
mice din raza de activitate a 
municipiului nostru pe prime
le 9 luni ale acestui an li s-au 
acordat credite bancare în va
loare de peste 910 milioane lei 
asigurîndu-se, astfel realiza
rea sarcinilor de plan, produc
ție și circulația mărfurilor,

In ciclul „Istoria muzicii 
universale în exemple11, co
mentat de compozitorul și 
muzicologul Zeno Vancea, va 
apare luna aceasta cel de-al 
nouălea disc avînd ca temă 
clasicismul vienez și în spe
cial, opera Iui Mozart.

Dar, unele unități economice, 
în procesul utilizării fonduri
lor n-au respectat permanent 
circuitul bani—marfă—bani, 
diminuînd eficiența creditelor 
acordate. Astfel, pe data de 
15 octombrie a.c. C.C. Petro
șani are credite restante și 
plăți nerambursate ; F.I.L. Pe
troșani înregistrează credite 
nerambursate în termen, cre
dite restante și plăți restan
te ; Cooperativa „Unirea" Pe
troșani are credite nerambur
sate în termen, credite restan
te ; I.C.L.S. mărfuri indus
triale are, de asemenea, cre
dite restante.

Aceste fenomene negative 
puteau fi eliminate sau dimi
nuate. dacă factorii cu munci 
de răspundere din unitățile 
menționate acționau cu mai 
multă fermitate pentru pre
venirea și lichidarea imobili-

Duminică culturală în Valea Jiului

ricani, Lupeni, Vul
can, Petroșani și Pe
trila — au a- 
vut Ioc, duminică, 
acțiuni de constituire a 
comandamentelor o- 
rășenești și municipal 
și instruirea activelor 
pionierești. In cadrul 
instruirii s-a pus 
un accent deosebit pe 
sarcinile activelor pi
onierești în lumina 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 18—19 iunie 1973, 
cu privire la perfec
ționarea învățămîntu- 
lui în România.

Pentru casele de cultură și cluburile muncitorești din Va
lea Jiului simbătâ și duminică au fost zile în care au trebuit 
să-și prezinte potențialul cultural, artistic și educativ. In aceste 
zile minerii n-au lucrat. Acestui timp destinat nevoilor de destin
dere i-au răspuns multe manifestări, concepute după criteriul 
diversității.

Sâmbătă după amiază. In sala intim-clubului Casei de cul
tură din Petroșani cineamatorii iși prezintă un ciclu de filme 
cu subiecte din viața social-economică din municipiu. Pentru 
tineri a fost organizată o seară distractivă. A doua zi, ciclul 
tematic „Arta și viața", care și-a format de-a lungul timpului 
o audiență mereu crescindă, a oferit audiții muzicale și comen
tarii despre creația lui George Enescu, fiind urmate de proiecții 
din pictura lui N. Grigorescu.

In cele două zile au avut loc multe spectacole muzicale 
pentru mineri, intilniri și consfătuiri cu teme interesante. Artiș
tii amatori din Petrila, Lonea sau Vulcan au oferit colegilor de 
muncă momente de îneîntare și odihnă activă. Am remarcat că 
în centrul tuturor activităților s-au aflat cluburile, ale căror pro
grame sint susceptibile de imbunătățiri atît în conținutul acțiu
nilor cit și in gradul de atractivitate organizatorică. La Petroșani 
și la Lonea există formații de teatru ale amatorilor. Ce au ofe
rit oamenilor muncii ? Brigăzile artistice de agitație, formațiile 
de muzică și dansuri, fanfarele și alte componente ale mișcării 
artistice de amatori nu iși ou, incă, un loc stabil in programul 
cultural. Fiecare instituție trebuie să-și întocmească manifestă
rile de sfirșit al săptăminii nu numai din punct de vedere dis
tractiv, ci și din acela al îmbogățirii cunoștințelor participanților.

Pentru început, in Valea Jiului mișcarea culturală s-a do
vedit întreprinzătoare, dar nu proporțional cu disponibilitățile 
existente. FIECARE SIMBATA Șl DUMINICA TREBUIE GlNDIÎE 
DIN TIMP, ORGANIZATE RIGUROS Șl ATRACTIV I



MARJI, 13 NOIEMBRIE 1973Steagul roșu2

FOTBAL, DIVIZIA C

Lupeni M.E.V.AMinerul
Drobeta Turnu Severin 2-0

Meciul de la Lupeni, des
fășurarea lui și, evident, vic
toria echipei minerilor din 
localitate își are explicații 

obiectiv privind lucru- 
țin de superioritate teh- 
și tactică, favorabile la 
actuală formației antre- 
de cuplul Al. Coman —

ti

A.S. Victoria
Craiova 1-0

FOTBAL, DIVIZIA A

0 victorie care ne bucură. Dar de ce
obținută abia in repriza a

nată
Th. Mihalache. Pornind de la 
o astfel de considerație și în- 
cercînd a întregi aprecierile 
pe marginea acestei partide, 
considerată un veritabil 
derby, ni se pare interesant a 
reține faptul că, în confrun
tarea de forțe din teren, a- 

al jucătorilor 
mediană 

urmă ho-

Deși prima parte a întîlni
rii nu lăsa să se întrevadă cît 
de cît o prezumtivă victorie a 
jucătorilor formației Jiul, sau 
mai ales una categorică, to
tuși repriza a doua a meciu
lui disputat duminică în ca
drul celei de-a XIII-a etape a 
turului campionatului diviziei 
A a fost de bun augur pentru 
gazde. Rezultatul înregistrat 
în compania militarilor din 
formația A. S. A. Tg. Mureș 
a permis jucătorilor de 
Jiul să 
printr-un salt substanțial, re
ușind în sfîrșit după 
seculare" 
bine de... două luni să iasă 
din zona celor care vrînd-ne- 
vrînd „poartă sus" lanterna 
roșie. Dar încă nu putem to
tuși să rostim printre of uri de 
ușurare că „totul e bine cînd 
se termină cu bine". Pentru 
că încă nu s-a terminat cam
pionatul de toamnă. Prin ur
mare, atît pentru jucătorii de 
Ia Jiul cît și pentru noi toți, 
eei care urmărim cu sufletul 
la gură evoluțiile echipei — 
uneori aducătoare de migrene 
ți jurăminte de a nu le mai 
trece în veci pragul — încă 
nu avem certitudinea că emo
țiile nu ne vor mai încerca. 
Vor urma partide dificile în 
compania unor adversari re
dutabili, rezultate de care va 
depinde sau nu faptul dacă 
Jiul va „curge" în continua-

la 
urce în clasament

„lupte
ce au durat mai

urmare... înapoi sau își va 
cursul ascendent pe care l-a 
început spre satisfacția tutu
ror susținătorilor săi.

Duminică, replica băieților 
de la Jiul dată jucătorilor din 
orașul de pe Mureș — „cam
pioni" fără drept de apel al 
jocului dur, de „rupere", titlu 
dobîndit în partidele susținu
te pînă acum — a fost în 
prima repriză cît se poate de 
modestă. Iarăși am asistat la 
ratarea multor ocazii ideale 
de a înscrie, chiar din pri-

fost răsturnate de situația 
creată de desfășurarea .parti
dei după reluare. După con
sumarea unor situații de au
tentic fotbal la poarta mili
tarilor, ce prevesteau înscrie
rea golului, jocul localnicilor 
era de nerecunoscut față de 
cel practicat pînă la repriză. 
Ofensiva era creată cu multă 
perspicacitate, colaborarea 
compartimentelor făcîndu-se 
eficient. Și rezultatele acestui 
reviriment nescontat nu s-au 
lăsat prea mult așteptate. Mi

din nou o 
de scor.
atunci de 

unghi

modi- 
Golul 
Rozs- 

a

A.S.A. Tg. Mureș 4-0

De 
de

mul minut. Semnatar Rozsnai, 
care șutează pe lingă portar. 
Mulțescu (niin. 3), apoi din 
nou Rozsnai au avut golul în 
vîrful bocancului, dar... 
ce oare se ratează atît
mult ? Și în continuare jocul 
mediocru, ineficient, presărat 
cu ratări numeroase (Stoian, 
Dodu, Tonca, Rozsnai) a fost 
tot ce am putut consemna în 
prima parte a meciului. Oas
peții, apărîndu-se supranu- 
meric dar și contraatacînd 
uneori periculos, nutreau după 
scurgerea celor 45 de minute 
de joc speranța realizării 
unui punct. Iluziile lor au

nutul 56 aduce prima modifi
care pe tabela de marcaj în 
favoarea Jiului: Mulțescu 
preia în gol din careu o cen
trare a lui Rozsnai. Prin in
troducerea în joc a lui Stoi- 
chiță în locul lui Stoian, îna
intarea capătă un plus de vi
goare, tînărul jucător fiind 
mereu pe fază la orice min
ge jucată pe partea lui. După 
10 minute, o centrare a lui 
Nițu se lovește de Libardi, 
mingea ricoșează acolo unde 
trebuia, adică la picioarele 
Iui Mulțescu, care neezitînd, 
de la marginea careului de 16 
metri, mărește avantajul e- 
chipei sale. In min. 78 se pro-

duce 
ficare 
marcat 
nai, din unghi dificil 
prilejuit și consemnarea unei 
cifre de bilanț : înscrierea 
celui de-al 300-lea gol din a- 
cest tur de campionat, mo
ment ce repede a fost făcut 
cunoscut întregii vieți fotba
listice prin intermediul unde
lor de către Sebastian Dc- 
mozină. Și, cînd se credea că, 
în sfîrșit, toate conturile

■ fost încheiate, Mulțescu a ți
nut să măi. adauge încă un 
gol la această 
rică realizată 
lui în dauna 
cu două etape 
rilor din „Bănie", băieții 
Ia Jiul realizînd, astfel, sco
rul etapei. Deci 4—0, rezultat 
cu care ia sfîrșit această par
tidă, a reprizei a doua, am 
putea zice.

A condus corect o brigadă 
de arbitri bucureșteni, avînd 
la centru pe Nicolae Petricea- 
nu, iar la tușe pe Constantin 
Iofciu și M. Haimovici.

Componența formațiilor t 
JIUL: Ion Gabriel — Nițu, 
Tonca, Georgescu, Dodu — 
Nagy, Stocker — Rozsnai, 
Mulțescu, Libardi, Stoian 
(Stoichiță). A.S.A.: Hagel — 
Gligore, Kiss, Ispir, Csako — 
Orza (Hajnal), Szekely — Va- 
rady, Boloni, Fazecaș, Mure-

EU

victorie catego- 
de coechipierii 

învingătorilor 
în urmă a lide- 

de

portul diferit 
care formează linia 
s-a dovedit pînă la 
tărîtor.

Pe de o parte, la
Lupeni, celor doi 
„de meserie" Dumitru 
san, li s-a mai adăugat une
ori Cotroază și totalmente 
Dincă, după ce l-a înlocuit pe 
Lucuța. Acești jucători au a- 
cumulat 
aproape 
pat încă 
atac ale 
legătură 
tre apărare și atac. De altfel, 
ambele goluri au fost prelu
crate și concepute de mijlo
cași.

De cealaltă parte, linia me
diană formată din Stoescu — 
Păunoiu — Jimboreanu a 
fost mereu depășită, mereu în 
întîrziere și mai mult a ac
ționat în jumătatea de teren 
proprie, decît în cea adversă.

Și ca desfășurare, partida a 
avut două aspecte distincte 1 
acțiuni frumoase în prima re
priză, de autentic fotbal, și 
joc nervos în cea de a doua 
parte a jocului. Totul a plecat 
de la accidentarea lui Lucuța 
din min. 57 (fractură de clavi
culă), la o ciocnire cu porta
rul Iordache. Nu se poate ști 
dacă a fost sau nu un fault 
intenționat; un lucru însă 
este cert: pînă în acel minut 
și aproape în fiecare meci al 
echipei gazdă, Lucuța a fost 
cel mai periculos atacant. 
Așa că... După acest incident 
au început să abunde faultu
rile, cartonașele galbene, 
fragmentările de joc, toate 
acestea avînd ca punct culmi
nant eliminarea de pe teren 
de la banca rezervelor a an-

Minerul 
mijlocași 

Do-

la mijlocul terenului 
toate mingile, au sto- 
din fașă acțiunile de 
oaspeților, formînd o 
permanent utilă în-

trenorului echipei oaspe, în 
urma unei apostrofări la a- 
dresa arbitrului. Abia spre 
sfîrșitul meciului jocul se mai 
animă, dar, oricum, el a ră
mas umbrit de acele momen
te destul de... „aprinse". Tre
buie menționat că... tonul a 
fost dat de către oaspeți, încă 
din primele minute, însă mi
nerii s-au ferit, au trecut pes
te ele, calmîndu-se și... con
struind în continuare atacuri 
după atacuri. De altfel, la 
Minerul Lupeni lucrurile se 
pare că au pornit pe un fă
gaș bun, începînd de... sus și 
pînă Ia ultimul jucător. Și 
rezultatele se văd In clasa
ment, unde Minerul urcă si
gur de la o etapă la alta spre 
vîrful piramidei.

Cele două goluri au fost 
marcate în felul următor: în 
min. 27 Cotroază îl deschide 
excelent pe fundașul Polgar, 
acesta centrează precis la 
Popa care cu un șut cu efect 
de la 15 m înscrie spectacu
los : 1—0 ; în min. 68, Dincă 
centrează în careu, la semi- 
înălțime lui Cotroază care, 
printr-un plonjon, înscrie cu 
capul: 2—0.

Foarte bun arbitrajul lui 
Vasile Matei din Sibiu. MI
NERUL: Șarpe 
Matei Popescu, 
Rus — Dosan, 
Nicolae (min.
Lucuța (min. 58, Dincă), Co
troază, Popa.

— Polgar, 
Burdangiu, 

Dumitru — 
46, Ceteraș),

Vasile MOLODEȚ

‘ La numai trei zile după de
plasarea efectuată la Reșița, 
cînd a jucat în cadrul „Cupei 
României" la fotbal cu forma
ția Gloria din localitate pe 
care au învins-o cu 2—1, ele
vii profesorului Gheorghe Iri- 
mie au disputat o nouă parti
dă. De astă dată ei au întîlnit 
pe A.S. Victoria Craiova în- 
tr-un meci contînd pentru , e- 
tapa a XII-a a diviziei C.

Jocul celor două formații, 
ce s-a desfășurat pe terenul 
din Aninoasa, a purtat am
prenta luptei pentru cele do
uă puncte. Păcat însă că spre 
finalul partidei, jucătorii am
belor echipe au dat frîu liber 
nervilor, lovindu-se reciproc. 
La aceasta a contribuit și ar
bitrul Nicolae Marinescu din 
Pitești care a scăpat jocul din 
mînă, lăsînd nesancționate mai 
multe abateri.

Cu tot terenul greu, desfun
dat, meciul a debutat într-un 
ritm vioi și chiar în minutul 
10 s-a deschis scorul prin fun
dașul Rusu, de la Știința, ca
re a reluat cu capul mingea 
centrată de pe partea stingă 
de către Rotea. In minutul 15, 
craiovenii au fost pe punctul 
să aducă egalitatea pe tabela 
de marcaj, dar Kraft, de la 
numai cîțiva metri, a expediat 
balonul pe lingă poarta lui 
Berindei .

Pînă Ia sfîrșitul întîlnirii, 
mai sînt de consemnat ocazi-

ile excelente de gol ratate de 
către Orban, Gruia, Rotea, da 
la gazde și Cioc, Kraft și Kal- 
lo de la oaspeți.

Așadar, o nouă victorie, e 
drept obținută de această da
tă foarte greu, a Științei, echi
pă care face eforturi vizibile 
de a scăpa din subsolul clasa
mentului seriei în care acti
vează. ,

Cu actualul lot de tineri 
fotbaliști pe care îl are in 
prezent, echipa studenților din 
Petroșani poate să devină 
una din formațiile fruntașe 
ale seriei a VII-a Este nece
sar însă ca fiecare jucător ’n 
parte să depună mai multă 
străduință la antrenamente, 
să acționeze cu mai multă lu
ciditate în teren, și să lup<e 
în mod exemplar pentru pres
tigiul culorilor clubului spor
tiv al studenților din Petro
șani, pe care-1 reprezintă.

Iată și formațiile utiliz’’' 
acest meci : Știința : Be' ’ 
— Rado, Pandelaș, Rusii ' 
zo. Nădășan. Bitna, Gud 
Gruia, Orban (Bulbucan). nn- 
tea. A.S. Victoria : Disici — 
Cerchizan, Țapelea, Stri’ii, 
Vasilică, Kallo, Teodo-'i, 
Kraft (Biro). Foaie Roșu (Voi. 
cău), Cioc.

In etapa viitoare, Stiint a 
evolua, tot pe teren oro- 
în compania echipei F.O.3. 
Balș.

în
’?i

Bi
ci

l,

C. MATEESCU

Competițiile pe ramuri de produ 
mijloace de îmbunătățire a

activității sportive de masă

C-*

echipa 
trebuie 

moral

I. NICOLAESCU

dePetre Libardi, comentează
I

peste 500 elevi

primii 3 cîști-

■h ★

3. Relu

(el.

di-

Prof. V. DOREL

Drăgo-
800 ni

B); 
VII

felu' 
Petroșani, 
înf rîngerile 
studențiloi 

și mai mult A) : 2.

„Crosul de toamnă al elevilor"

Previziunile etapei a Xlll-a a 
diviziei A de fotbal au fost 

respectate. A 
a-

Etapa a Xll-a: rezultate ce pot conta mult 
In clasamentul final al turului

I 
I

I
I

II

doar parțial 
fost o etapă a gazdelor, 
vînd, desigur, în vedere că în 
București, toate echipele au 
evoluat în fața propriilor 
spectatori.

Dintre punctele realizate în 
deplasare egalul obținut de 
studenții timișoreni la Reșița 
poate fi expjicat prin nepre
văzutul dintotdeauna al der- 
byurilor, situație de la care 
nu a făcut excepție nici cel 
bănățean. Implicații deosebite 
riscă, însă, să aibă asupra am. 
belor zone ale clasamentului 
victoria Universității Craiova 
la Bacău. Obținută în urma 
unui meci dramatic, ea a de
monstrat că fotbaliștii craio- 
veni au reușit să depășească 
căderea de ordin psihic pe 
care unii o presupuneau ca 
inevitabilă după întreruperea 
bruscă a unei serii de succese 
repetate. Nu a fost așa, și 
liderul și-a consolidat poziția, 
luînd un serios avans care vi

zează obținerea titlului neofi. 
cial de campioană de toamnă 
Pentru băcăuani, această în- 
frîngere înseamnă dimpotrivă, 
plasarea în zona periculoasă o 
clasamentului pe care o vor 
părăsi greu dacă nu vor re 
nunta la anti-jocul de 
celui practicat la

Deși scontate, 
Petrolului și ale 
ieșeni au agravat 
situația in clasament a acestor 
echipe a căror zestre modeste 
de puncte le face să spere, 
totuși, chiar și acolo unde n-ai 
fi permis acest lucru.

La București, Rapidul o 
pierdut în fața Sportului stu
dențesc, echipă mai în formă 
și, se pare, chiar mai valo
roasă la ora actuală, în timp 
ce Steaua și Dinamo și-au 
continuat zig-zagul unor evo
luții deosebit de inconstante.

C. F. R. Cluj și U.T.A. au 
muncit mult pentru două victo
rii de care aveau mare nevoie, 
în sfîrșit, Jiul a trecut cu bine 
și cea de a doua probă a exa
menului exigent susținut în

decurs de o săptămină in fața 
propriilor suporteri.

S-a acumulat punctajul 
scontat, cele patru puncte din 
ultimele etape contînd mult 
oentru situația noastră în cla
sament. Din păcate jocul 
arestat nu a corespuns întru- 
totul : spre deosebire de „Poli" 
lași și S. C. Bacău, mureșenii 
au jucat corect, așa incit ma
rile ratări ale primei reprize 
nu-și ou vreo justificare. Verva 
de joc a lui Gigi Mulțescu 
ne-a permis să obținem 
final o victorie clară care 
trebuie să ne facă, însă, 
uităm că fructificăm doar 
mică parte din ocaziile - cit 
de multe I - create.

Saltul realizat de 
noastră în clasament 
să constituie suportul 
al ameliorării în continuare a 
jocului de ansamblu, al crește
rii capacității de luptă în vede
rea obținerii unor noi victorii — 
de toți dorite - în ultimele e- 
tape ale turului, intrat de a- 
cum „în linie dreaptă".

TELEX
BUENOS AIRES 12 (Ager

pres). — Selecționata mascu
lină de handbal a S.U.A. s-a 
calificat în turneul final 
campionatului mondial, 
se va desfășura în luna 
bruarie a anului viitor 
R. D. Germană.

In meciul de calificare
ținut la Buenos Aires, hand- 
baliștii americani au întrecut 
eu scorul de 19—17 (8—11) 
reprezentativa Argentinei.

al 
care 

fe- 
în

sus-

MADRID 12 (Agerpres). — 
La Madrid, în cadrul „Cupei 
Cupelor" la volei masculin, 
s-au întîlnit în primul lor 
meci formațiile Real Madrid 
și Stade Francais. La capătul 
unui joc echilibrat, voleibaliș
tii francezi au obținut victo
ria cu scorul de 3—2 (15—10, 
11—15, 10—15, 15—9, 15—11).

★
SOFIA 12 (Agerpres). — 

La Sofia s-a disputat meciul 
retur dintre echipa locală Lo
komotiv și formația MAI 
.Moscova, contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei

europeni'
Au cîștigat 
de 21—20

campionilor 
handbal masculin, 
gazdele cu scorul 
(12—13).

învingătoare în 
cu 28—21, echipa sovietică 
calificat pentru sferturile 
finală ale competiției.

★
LISABONA 12 (Agerpres). 

— La Coimbra s-a desfășurat 
primul meci dintre echipa lo
cală Academica și formația 
Union Garant Ehgartner Vie- 
na, contînd pentru primul tur 
al „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin.

primul joc 
s-a 
de

Sezonul sportiv de vară a 
fost deosebit de bogat în 
competiții sportive de masă. 
Pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. or
ganele și organizațiile sporti
ve din Valea Jiului au desfă
șurat o intensă activitate de 
organizare a competițiilor me
nite să atragă la startul lor un 
număr sporit de oameni ai 
muncii. Campionatele munici
pale de fotbal, volei, popice, 
handbal, atletism etc., campi
onatul asociației sportive, 
complexul sportiv „Sport și 
sănătate", duminicile cultural- 
sportive, crosurile pe profesii, 
excursiile turistice și întrece
rile tradiționale dintre repre
zentativele orașelor etc., s-au 
bucurat în acest an de o mai 
bună organizare, de o partici
pare mai bogată. Multe dintre 
aceste competiții au scos în e- 
vidență creșterea nivelului de 
pregătire al participanților. O 
dovadă o constituie numărul 
sporit de recorduri ale asocia
țiilor sportive, orașelor și 
chiar ale municipiului, dobîn- 
dite cu prilejul competițiilor 
sportive de masă.

Succesele care au marcat se
zonul sportiv de vară se dato- 
resc în bună măsură și faptu
lui că s-a îmbunătățit substan
țial colaborarea dintre orga
nele și organizațiile sportive 
și sindicate, organizațiile 
U.T.C. cît și comitetele pentru 
cultură și educație socialistă. 
In contextul acestei creșteri a 
activității de masă trebuie 
menționat faptul că sezonul 
sportiv 1973 a însemnat și un 
bun prilej de lărgire a compe
tițiilor de masă. In acest sens 
remarcăm organizarea între
cerilor sportive pe ramuri de

ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘCOLARE

Pe strada Viitorului din 
cartierul Aeroport — Petro
șani, a avut loc duminică, 
11 noiembrie a.c., o ma
nifestare sportivă, avîndu-i 
protagoniști pe elevii Șco
lii generale nr. 5 Petroșani 
(clasele II—VIII) sub ge
nericul „Crosul de toamnă

La 200 m (clasele III— 
IV), fete : 1. Elisabeta Ma
xim (cl. IV B); 2. Natalia 
Doană (cl. III C); 3. Stela 
Pîrvu (cl. III B) ; La 300 m 
(cl. II—III), băieți: Miclea 
Costaș (cl. III A); 2. f 
Mus Hațegan (cl. II B); 
Remuș Poșoi (cl. 
La 400 m (cl. IV), 
1. Mihai Bordeianu 
C) ; 2. Dumitru
(cl. IV B); 3. Moise Somo- 
di (cl. IV D); La 600 m 
(cl. V—VI), fete : 1. Maria
na Cenușe (cl. VA); 2. Vi
orica Voica (cl. VI C); 3. 
Artamiza Scutariu (cl. VI 
C) ; La 800 m (cl. V—VI), 
băieți : 1. Nicu Mitrea (cl. 
VA); 2. Daniel Marcău

Iu-
I 3.

III B); 
băieți: 
(cl. IV 
Costică

Baschetbalistele portugheze au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 65—62 (25—33).

Cîștigătoarea acestei 
niri va juca în turul 
formația Politehnica 
rești.

In cadrul competiției 
lare masculine, echipa Akade- 
mik Sofia a surclasat, pe teren 
propriu, cu 112—53 (48—23) 
echipa „Berkane" din Maroc.

★
STOCKHOLM 12 (Agerpres) 

— In urma rezultatelor în
registrate în turneele de tenis 
desfășurate săptămîna tre-

întîl- 
II cu 
Bucu-

simi-

al elevilor", organizat 
către asociația sportivă a 
elevilor cu sprijinul direc
țiunii școlii, crosul a antre
nat la stare
și eleve.

Iată-i pe
gători;

(cl. V D);
iescu (cl. V C) ; La 
(cl., VII—VIII), fete : I. Iri
na Balog (cl. VIII 
Eugenia Saran (cl. VIII B); 
3. Aurelia Trăsnea 
VIII A) ; La 1000 m (cl. 
VII—VIII), băieți : 1. Vasi
le Arhip (cl. VIII B); 2. A- 
dalbert Andrei (cl. VIII 
3. Constantin Popa (cl. 
A).

Intr-un cadru festiv 
rectorul adjunct al școlii, 
prof. Mihai Ferenczi, a în- 
mînat primilor clasați pre
mii, constînd din diplome, 
plachete și insigne.

cută, în clasamentul „Marelui 
Premiu — 
să conducă 
român Ilie 
puncte.

Pe locul 
dezul Tom 
puncte, urmat de autralianul 
John Newcombe — 407 punc
te.

F.I.L.T." continuă 
detașat campionul 
Năstase cu 578

doi se află olan-
Okker — 418

★
MVNCHEN 12 (Agerpres). 

— Turneul internațional femi
nin de handbal desfășurat în 
localitatea vest-germană So
lingen a fost cîștigat de re
prezentativa Iugoslaviei, care

Un bilanț fructuos 
la handbal

întâlnind în ultima etapă a 
campionatului municipal de 
handbal formația Liceului 
din Lupeni, echipa „Viito
rul", a Grupului școlar mi
nier Lupeni, a obținut o ca
tegorică victorie, cu scorul 
de 28—8 (11—5).

Cei mai buni realizatori 
au fost elevii Ion Vincze, Re
mus Prigoană, de la gazde 
și Petru Jurcan, de la oas
peți.

Victoria din această parti
dă se adaugă celorlalte, obți
nute în fața echipelor Liceu
lui Vulcan (23—14), Liceului 
Uricani (40—13), Liceului Pe- 
trila (6—0).

O singură înfrîngere în 
fața echipei Școlii sportive 
din Petroșani și un meci res
tant cu echipa Grupului șco
lar minier Petroșani consti
tuie bilanțul acestei echipe 
Ia încheierea campionatului 
municipal de handbal rezer
vat juniorilor, în care forma
ția elevilor din „citadela me. 
seriilor" din dealul Brăii o- 
cupă locul secund.

producție, întreceri care s-au 
bucurat de un succes deosebit, 
atît în ceea ce privește numă
rul participanților cît și al in
teresului stîrnit în municipiu] 
nostru.

Pe baza experienței acumu
late în anii trecuți de către o 
serie de conduceri ale asocia
țiilor sportive din întreprin
deri și instituții, anul acesta 
s-a extins organizarea compe
tițiilor sportive pe ramuri de 
producție, dotate cu cupe. Es
te cunoscut faptul că minerii 
din municipiul nostru își dis
pută de mai mulți ani întiie- 
tatea în întreceri la mai mul
te ramuri sportive pentru cu
cerirea trofeului „Cupa Mine
rului". întrecerile dintre re
prezentativele preparației 
cărbunelui, competiții asemă
nătoare, s-au dovedit un bun 
mijloc de cuprindere a iubito
rilor sportului în întreceri a- 
tractive. Astfel, ținîndu-se 
seama de experiența dobîndi- 
tă în anii precedenți s-a tre
cut în acest sezon la organi
zarea pe scară largă a acestor 
întreceri. Au avut loc competi
ții dotate cu „Cupa preparato
rului", în localitățile Coroești, 
Lupeni și Petrila. „Cupa mi
nerului" în toate orașele mu
nicipiului, „Cupa constructo
rului", „Cupa comerțului" in 
orașele Petroșani și Lupeni, 
precum și întreceri organizate 
în mai multe orașe pentru cu
cerirea „Cupei municipale".

De asemenea C.M.E.F.S. Pe
troșani a inițiat interesante 
competiții dotate cu „Cupa T. 
Paraschiva", „Cupa învățăto
rului", „Cupa veteranilor la 
schi", cît și „Ștafeta mineru
lui" care au angrenat în aces
te activități peste 300 de ti
neri și vîrstnici.

La acestea trebuie adăugat 
un alt element pozitiv și anu
me faptul că întrecerile au a- 
vut loc Ia un număr sporit de 
ramuri sportive, în majorita
tea orașelor fiind organizate 
la 4-5 discipline.

Un fapt deosebit de intere
sant este acela că fazele muni
cipale și județene ale acestor 
întreceri au constituit și un 
mijloc de organizare a schim
burilor de experiență pe plan 
profesional și sportiv, vizite 
în localitățile respective și în 
împrejurimi, cunoașterea mai 
bună a problemelor care-i

preocupă pe oameni cu activi
tăți profesionale similare suc
cesele obținute nu ne pot face 
însă să nu privim cu ochi cri
tici unele scăderi, Comitetul 
sindicatului și asociația spor
tivă de la T.C.M.M. au inițiat 
întreceri în cadrul „Cupei 
constructorului" doar la 2 ra
muri sportive, comitetul sindi
cal de la C.F.R. Petroșani și 
asociația sportivă în acest -n 
nu au organizat etape pe între, 
prindere la „Cupa ceferistu
lui" și au manifestat dezinteres 
față de întrecerile municipa
le, neavînd nici un reprezen
tant care să îndrume și să 
sprijine organizarea competi
țiilor, iar comitetul sindical 
și asociația sportivă de la 
E.M. Uricani nu au colaborat 
cu organele 
plicit nu au participat în acest 
an la nici o 
vă de masă.

Mai grav este faptul că li
nele consilii ale asociațiilor 
sportive, ca Grupul de șantie
re Valea Jiului, E.M. Dîl.ia, 
n-au manifestat nici un fel de 
interes pentru organizarea în
trecerilor sportive pe ramuri 
de producție. Se pune între
barea : din ce cauză au renun
țat aceste consilii ale asocia
țiilor sportive la un mijloc a- 
tît de eficace de creștere a 
activității sportive de masă i

Urmează un nou sezon spor
tiv, cel de iarnă. Există deci 
posibilitatea continuării a- 
cestor inițiative prin organi
zarea întrecerilor și la spor
turile specifice anotimpului 
alb. De asemenea, experiența 
acumulată va permite desfă
șurarea unei și mai puternice 
activități în sezonul sportiv 
de masă al anului 1974.

Pentru realizarea acestor o- 
biectivg este necesar ca expe
riența pozitivă dobîndită în 
organizarea acestor competi
ții de către consiliile asocia
țiilor sportive și alte organi
zații sportive să fie extinsă în 
întreg municipiul. Desigur, al
te inițiative izvorîte din ex
periența activiștilor sportivi 
de la asociațiile sportive vor 
contribui la lărgirea acestor 
competiții, la atragerea unui 
număr tot mai mare de oa
meni ai muncii la practicarea 
continuă și organizată a exer- 
cițiilor fizice și sportului.

interesate și im-

competiție sporti-

Prof. Dorel VLADISLAV

Prof. Imling JACOB

a terminat neînvinsă competi
ția, totalizînd 6 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
echipele Cehoslovaciei — 4
puncte, Danemarcei — 2
puncte și R. F. Germania — 
zero puncte.

In ultima zi a turneului, 
selecționata Iugoslaviei a în
vins cu scorul de 13—8 (7—5) 
formația R- F- Germania, iar 
echipa Cehoslovaciei a dispus 
cu 16—13 (9—6) de formația 
Danemarcei.

TELEX

Popice, divizia A

Țiul Petrila — 
autoritar

înaintea intîlnirii cu Vo
ința Cluj, Jiul ocupa locul 
secund în clasament la e- 
galitate de puncte cu lide
rul, care era chiar forma
ția clujeană pe care a in- 
tilnit-o sîmbătă și dumini
că pe arena proprie.

Reușind să cîștige acest 
joc cu 5 231 p.d. — 5 043
p.d., popicarii din Petrila 
s-au instalat în fruntea cla
samentului seriei Nord a 

puncte,diviziei A, cu 10 
din 12 posibile !

Dintre rezultate 
marcă performanța

se 
excelen-

re-

tă a lui Ion Biciușcă, ce) 
mai în formă popicar pe- 
trilean Ia ora actuală, care 
a reușit să doboare 958 po
pice ! Meritorie a fost și 
comportarea juniorului Ion 
Popa, care cu 888 
dobîndit rezultatul 
întîlnirii.

Oaspeții se pot
satisfăcuți de rezultatul ob
ținut (peste 5 000 p.d.), care, 
privit în lumina noului re
gulament dc alcătuire a 
clasamentelor (contează nu
mai numărul de popice do- 
borîte în deplasare) poate 
fi considerat foarte bun.

p.d., a
nr. 2 al

declara

Rezultatele tehnice ale întîlnirii:
Jiul Petrila 5231 p.d

5043
Voința Cluj 

p.d.:

2. 
N.
I.
R. 
V.
A.

1. M. Torok (417) 858 p.d. 
• V- Gyarfas (417) 803 p.d.;
I. Popa (432) 886 p.d. — 

. Kilin (416) 798 p.d.; 3
Biciușcă (483) 958 p.d.
Deac (426) 858 p.d. ; 4. 

. Miclea (402) 845 p.d. — 

. Molnar (412) 828 p.d.;

5. E. Gircsis
— I. Stefucz
6. I. Balogh
— B. Fodor
(In paranteză 
de la „izolate").

(409)
(442) 
(441) 

(432)

831 p.d.
875 p.d.;
853 p.d.

881 p.d.; 
rezultatele

B. HORAȚIU
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Pe șantierele de locuințe

in Kâtaiîa pentru realizarea integram
a obiectivelor pe 1974 este hotârltoarc 

activitatea concreta a fiecărui comunist,
a tlccârai colccttv I

Rezultatele pe primele nouă 
luni ale anului indică posibi
lități multiple pe șantierele 
de construcții social-culturale 
pentru ea planul fizic pe 1973 
să fie realizat în întregime. 
La îndemina colectivelor de 
constructori există încă rezer
ve nevalorificate pentru recu
perarea rămînerilor în urmă 
și devansarea termenelor de 
predare. In favoarea acestei 
concluzii vin și cîțiva din in
dicatorii obținuți : producția 
valorică realizată în proporție 
de 75,8 la sută, fondul de timp 
folosit doar în proporție de 
94,75 la sută. In' domeniul ca- 

[lității lucrărilor executate re
zervele n-au fost nici pe de
parte epuizate.

Aceste concluzii au fost pu
se în evidență din informarea 
prezentată în adunarea acti
vului de partid al Grupului 
II T.C.H. ca și din cuvîntul co
muniștilor, rezultatele obținu
te pe cele nouă luni nefiind 
în măsură să îi mulțumească. 
Cele 599 apartamente predate 
reprezintă numai 46 la sută 
din planul anual, rămînînd de 
predat pînă la sfîrșitul anu
lui încă 710 apartamente.

Care sînt cauzele ce au dus 
la această situație ? In primul 
rînd nepregătirea frontului de 
lucru corespunzător, generată 
la rîndul ei de lipsa amplasa
mentelor, a documentațiilor 
și deschiderea finanțării, situ
ație necorespunzătoare care 
se menține și pentru anul vi
itor.

Realizarea integrală a pla
nului valoric impune cu nece
sitate asigurarea în trimestrul 
IV a unei producții lunare 
ritmice. Probleme deose
bite ridică în fața constructo
rilor predarea celor 710 apar-

tamente rămase din planul pe 
acest an. Atît comitetul de 
partid cît și conducerea tehni- 
co-administrativă a grupului 
de construcții au luat măsuri 
multiple de accelerare a rit
mului de execuție la blocuri, 
ajungîndu-se pe șantierul din 
Vulcan să se construiască un 
nivel în patru zile, față de 6-7 
zile cît a durat la început a- 
plicarea metodei cu cofraje me
talice plane. Asemenea măsuri 
s-au luat și pe celelalte șanti-

ri- 
nu

Și 
ca

lucru față de gospodărirea 
materialelor și a energiei.

Așa cum s-a desprins din 
dezbateri, nici în privința 
dicării calității lucrărilor 
s-a acționat cu eficiență 
fermitate. Deficiențele de
litate provin, în primul rînd, 
din necunoașterea documenta
ției de execuție și lipsa de 
conștiinciozitate a unor maiș
tri și muncitori. Pentru îmbu
nătățirea calității lucrărilor 
■comuniștii au adoptat în că-

ere. Dar măsurile în sine nu 
înseamnă totul. De acum se 
cere acționat cu maximă 
promptitudine pentru finali
zarea lor, pentru eliminarea 
și prevenirea tuturor stagnă
rilor, a tuturor factorilor-frî- 
nă în executarea lucrărilor.

Există însă și la ora actuală 
deficiențe cauzate de depăși
rea consumurilor specifice la 
unele materiale. Astfel, la ci
ment s-au depășit aceste con
sumuri cu 62 tone, iar la oțel 
beton cu 
la multe 
descarcă 
direct pe 
nul de prefabricate se pro
duc deteriorări la panouri în 
timpul turnării, manipulării 
și transportării lor, ceea ce ‘du
ce la consumuri suplimentare 
de ciment și oțel beton. Re
zultă din aceste cîteva exem
ple că organizațiile de partid 
nu au făcut totul pentru ridi
carea spiritului de răspunde
re a oamenilor la punctele de

37 tone. Pe șantiere, 
puncte de lucru se 
mortare și betoane 
pămînt, iar la poligo-

drul adunărilor generale de 
partid măsuri politico-organi- 
zatorice menite să ridice răs
punderea profesională a fie
cărui constructor, studierea 
temeinică a proiectelor de e- 
xecuție și întărirea controlu
lui de calitate. Totuși, cadrele 
de conducere începînd cu șe
fii de formații, pînă la nivelul 
grupului de construcții, nu 
și-au făcut întotdeauna dato
ria, nu au efectuat un control 
corespunzător pe faze de lu
crări, iar consiliile de calitate 
nu și-au trăit viața. Membrii 
comitetului de partid și con
ducerea grupului nu au acți
onat cu exigență pentru pre
venirea și înlăturarea unor a- 
semenea neajunsuri.

Ținînd seama de sarcinile 
•deosebite ce stau în fața con
structorilor de pe șantierele 
de locuințe, comitetul de 
partid, organizațiile de bază 
trebuie să acționeze cu fermi
tate pentru traducerea în via
ță a măsurilor adoptate în a- 
dunarea activului de partid.

Realizarea integrală a pla
nului pe 1973 presupune atin
gerea stadiilor fizice planifi
cate pentru fiecare obiectiv. 
Este necesar ca organizațiile 
de bază, toți factorii de răs
pundere să desfășoare O mun
că politică susținută pentru 
mobilizarea tuturor comuniș
tilor și a celorlalți muncitori 
în vederea sporirii eforturilor 
depuse în schimburi prelungi
te la obiectivele cu termen de 
predare pînă la 30 decembrie 
1973.

Se cere, de asemenea, ca or
ganele de partid să acționeze 
prin toate mijloacele politice 
și organizatorice în vederea 
ridicării nivelului de pregăti
re profesională și întărirea 
disciplinei de producție. Tre
buie eliminate cu desăvîrșire 
absențele nemotivate prin 
creșterea responsabilității fie
cărui muncitor, prin exigențe 
sporite față de calitatea lu
crărilor executate. Va trebui, 
să se asigure concomitent 
frontul de lucru pentru anul 
viitor, atacîndu-se de pe a- 
cum lucrările planificate. Mă
suri judicioase au fost stabili
te și în acest sens, corelîn- 
du-se cu întregul plan de ac
țiune pentru realizarea sarci
nilor de investiții.

Hotărîtoare este în această 
perioadă activitatea concretă 
a comuniștilor. Comitetul de 
partid, organizațiile de bază 
trebuie să desfășoare o mun
că politică eficientă care să 
conducă la îndeplinirea exem
plară a planului pe 1973. Stă 
în puterea comuniștilor, a or
ganizațiilor de bază să acțio
neze prin toate mijloacele de 
influențare politică pentru a- 
tingerea acestui țel major al 
••constructorilor.

Cornel HOGMAN

Pentru ca abatajele să meargă în plin
Sîmbătă, 10 noiembrie, o- 

ra 14,35. In biroul ingineru
lui Alexandru Cernita, ingi
ner șef electromecanic ai 
E.M. Aninoasa, erau prezenți 
într-o „operativă" maiștrii și 
șefii sectoarelor de activita
te aferente părții electro-me- 
canice și de' transport. Su
biectul — privire de bilanț 
asupra modului de înfăptuire 
a prevederilor pentru ziua 
de sîmbătă din programul de 
întreținere și reparații la uti. 
lajele în rulare — puțuri, 
instalații ale rampelor puțu
rilor și de. hal dare, vagone- 
te, linii ferate —, precum și 
a celor, vîzînd descongestio
narea unor galerii și a incin
tei de fierul vechi și vagone- 
tele pline cu piatră, aprovi
zionarea cu toate cele nece
sare a sectoarelor producti
ve.

Cu cîteva minute înainte 
de „operativă", inginerul 
Gheorghe Lungu. șeful sec 
torului de transport, făcînd

bilanțul din primul schimb, 
preciza : „Oamenii din echi
pele conduse de Vasile Eno- 
chie, mecanici, Daniel Oltea- 
nu. paligări, Petru Abraham, 
de la întreținerea puțurilor 
și ceilalți au lucrat din plin, 
efectuînd revizii, reparații și 

■alte lucrări deosebit de im
portante. Iată cîteva : pune
rea la punct a instalației de 
haldare a sterilului, înlocuiri 
de ghidaje și reparații de 
pereți despărțitori în puțuri, 
rambleierea abatajului nr. 
0 de la sectorul IV, schimba
rea a 50 m.l. șină și a 65 tra
verse pe traseul principal de 
transport, consolidări de frî- 
nc, descongestionarea secto
rului V investiții de peste 150 
vagonete încărcate cu pia
tră. măsură care facili
tează aprovizionarea cu 
vagonete goale a brigăzilor 
ce lucrează la orizontul 11 
Aninoasa și altele. Oamenii 
care au răspuns în această 
dimineață de aprovizionarea

sectoarelor între care i-aș 
aminti pe Ion Bujor, Ion Sî- 
mu, Gh. Pop, Nicolae Papuc, 
Gheorghe Chițoiu și Ilie O- 
laru au pregătit și coborît în 
subteran 35 cărucioare cu 
bandaje, 10 cărucioare van- 
drugi și seîndură, 8 cărucioa
re cu T.H. 4 pentru susține
rea preabatajelor, 6 cărucio
are utilaje și piese de 
schimb".

Numai în sectorul I, spre 
exemplu, sîmbătă la ora 
14,30 se aflau 32 cărucioare 
cu lemn și 16 cu seînduri. Și 
aceasta, adăuga inginerul 
Lungu în condițiile cînd în 
tot cursul săptămînii trecute 
minerii nu au reclamat lip
sa materialului lemnos.

„Faptul că astăzi, sîmbă
tă, și mîine nu se dă produc
ție — menționa inginerul 
Cernita, favorizează foarte 
mult activitatea părții elec
tromecanice și de transport. 
Toate puțurile deservesc lu
crările de revizii, reparații și

aprovizionarea. Lucrările de 
reparații 
re cît și 
efectuate 
bune de 
cii, echipele de muncitori de 
diferite specialități pot să lu- 

UcreȘfc ridrmal, sînt pr'dgrd - ■

la utilajele minie- 
de întreținere sînt 
în condițiuni mai 
organizare a mun-

îmate fiecare pe -schimb-, deci : ■" 
nu se mai împiedică una pe 
'alta. Avantajul final al «a- ”* ’■ 
cestor posibilități este că 
se pot face reparații de bună 
calitate, se pot efectua pro
be de funcționare la instala
țiile la care s-a intervenit. 
Dacă se va îmbunătăți și a- 
provizionarea noastră cu u- 
nele materiale și piese de 
schimb, cum sînt cablurile 
electrice cauciucate, cupla
jele hidraulice, stelele de ac
ționare pentru transportoa
re și altele, iar conducerile 
sectoarelor și noi, cea a mi
nei vom reuși să rezolvăm e- 
ficient organizarea întregii 
activități".

T. ȚAțARCĂ

Oameni
(Urmare din pag. 1)

E sîmbătă. Prima zi de 
băta in care minerii din 
taje nu lucrează. S-ar părea 
deci, că aici în subteran va fi 
liniște. Dar nu e. Dimpotrivă. 
Iureșul muncii e prezent pes
te tot. Se fac revizii la insta
lații, se execută lucrări de în
treținere a utilajelor. Echipe
le de aprovizionare transportă 
materiale la locurile de mun
că. Pretutindeni oamenii ac
ționează cu precizie și opera 
tivitate. Acum nu 
stînjeniți în lucru 
lor de la frontale 
pregătiri.

La sectorul II al 
roșeni. brigada de 
nare condusă de Nicolae Pîr
vuță e la datorie. Apreciată 
ca una din cele mai bune for
mații de acest gen, ea s-a fă
cut cunoscută prin modul e- 
xemplar in care aprovizionea-

sîm- 
aba-

mai sînt... 
de ortacii 
și de la

minei Pa- 
aprovizio-

ză ritmic brigăzile de produc
ție din cadrul sectorului II cu 
utilaje și piese .de schimb, cu 
materialo necesare bunei des
fășurări a muncii în abataje.

l-am intîlnit în galeria prin
cipală la lucru pe Tiberiu Si
mina, Mihai Hirș, Viorel Bob, 
Constantin Căldăraru, Vasile 
Negrea, pe mulți alții.

„Astăzi vom rezolva toate 
problemele semnalate de șefii 
brigăzilor de la fronturile de 
lucru — ne declară Nicolae 
Pîrvuță — în același timp vom 
crea in magazia de mînă din 
subteran un stoc de materia
le, piese de schimb și scule pe 
care să le aibă minerii în 
cursul săptămînii viitoare. A- 
cum ne putem organiza și noi 
mai bine lucrul, iar producția 
nu va mai suferi din cauza 
aprovizionării."

C. H.

lucru. De aceea am fost cît 
se poate de mulțumiți cînd 
mai mulți mineri ne-au spus 
că, de data aceasta, n-au 
simțit deloc lipsa lemnului 
în mină".

Drumul neted
și drept

al cărbunelui
(Urmare din pag. 1)

Reviziile, reparațiile șî. a- 
provizionarea s-au realizat 
în condiții optime la mina 
Petrila, conform planificării 
minuțios întocmite. Este re
velator faptul că întreg e- 
fectivul comandat Ia lucru 
pentru aceste lucrări a răs
puns „prezent", că duminică 
dimineața expedierea mate
rialului lemnos spre subte
ran a încetat pentru simplul 
motiv că... toate cărucioarele 
existente se aflau deja 
mină încărcate cu lemn.

Nu încape îndoială că 
tivitățile gospodărești
care le-au desfășurat în a- 
ceste zile lăcătușii, electrici
enii, muncitorii din depozit 

■ și de la sectorul de trans
port se vor materializa în noi 
și noi succese la extracția 
de cărbune.

In primele 10 luni ale anu
lui în curs, colectivul Fa
bricii de industrie locală Pe
troșani a desfășurat o activi
tate rodnică. Producția glo
bală a întreprinderii a fost 
realizată în proporție de 103 
la sută, producția marfă în 
proporție de 105,6 la sută 
iar producția marfă vîndută 
și încasată în proporție de 
102,5 la sută.

Succesele obținute de mun
citorii, inginerii și tehnicie
nii dp la F.I.L. se datoresc 
conducerii competente de 
către organizația de partid 
a activității economice, spri
jinului acordat de către co
mitetul sindicatului și U.T.C. 
care au pus în centrul aten
ției problemele majore ale 
producției cum sînt: creș
terea eficienței economice, 
ridicarea nivelului tehnic al 
producției și calitatea aces
teia ; întărirea ordinei și dis
ciplinei în muncă ș.a. Re
zolvarea operativă a proble
melor ivite în munca de zi 
cu zi a colectivelor unități
lor pe ramuri de producție, 
însușirea și aplicarea de că-

tre conducerea tehnico-ad- 
ministrativă a propunerilor 
făcute de sălariați pentru 
îmbunătățirea muncii, coin
teresarea acestora prin apli
carea acordului global au 
constituit tot. atîția factori 
care au făcut ca prevederile 
pe 10 luni la livrările la fon
dul pieții să fie depășite cu 
1,4 la sută iar Ia livrările la 
export cu 6,3 la sută. S-au 
realizat de asemenea inte
gral sarcinile planului de in
vestiții.

Realizarea și depășirea 
sarcinilor de producție a in
fluențat în bine indicatorii 
financiari. In numai 9 luni, 
la prețul de cost s-au reali
zat economii în valoare de 
580 000 lei iar beneficiile pes. 
te plan totalizează suma de 
2 167 000 lei.

Bine au muncit toate co- 
- lectivele din cadrul Fabricii 

de industrie locală dintre ca
re amintim atelierele de tîm- 
plărie Livezeni și Petroșani, 
tapițerie — vată — confecții, 
cariera Gambrinus. sectorul 
produse alimentare și alte
le.

tr-un efort comun pe elec
tromecanici. .

Nu insistăm asupra amă
nuntelor legate de lucrările 
executate. Cîțiva din autorii 
acestor fapte de muncă, me
ritorii, sînt bine cunoscuți la 
mină, dar mai puțin cunos
cuți cititorilor, 
oricît spațiu ar 
facem cunoștință 
cu electricienii Ion Bogdan, 
Iosif și Emil Fulop, Avram 
Nicolae, din echipa condusă 
de Mihai Maxim. Vrednicia 
este și cartea de vizită a e- 
lectricienilor Dumitru Drâ- 
ghici, Constantin Pera, Lu
dovic Bartha, Ion Jula, An
drei Mican, Gheorghe Goja, 
a lăcătușilor loan Ocheșel, 
Mihai Hofer. Exemplul per
sonal al maiștrilor Dumitru 
Mihai, Gheorghe Gabor, Io
sif Materna și a altora, a în
suflețit și mai mult oamenii.

Nume, nume multe și to
tuși puține. Toate, ne vor
besc despre electromecanicii 
lupeneni, despre strădania, 
devotamentul și priceperea 
acelora care, în aceste două 
zile au „luminat11 subteranul, 
au menținut neîntreruptă 
viața din galerii. Ei, cei pe 
care îi prezintă faptele lor 
de muncă, și-au imprimat cu 
iscusință numele pe combi
ne și transportoare, pregă
tind. celor care vor scoate la 
lumină cărbunele, drum ne
ted și drept.

Iată de ce, 
cuprinde 

cititorilor

(Urmare din pag. 1)

3 echipe care asigură

Locul de fruntaș obligă

Duminica culturala
împreună la

(Urmare din pag. 1)

destindere

te 
provizionarea cu materiale. O 
echipă face aprovizionarea de 
la suprafață pînă la locurile 
principale, iar celelalte două 
transportă materialele pînă în 
apropierea locurilor de mun
că".

ING. IOAN V ASILESCU, 
șeful sectorului I: „S-a spus 
aproape totul despre iactorii 
care au favorizat 
sarcinilor de plan 
ția de cărbune, 
doar cîteva nume 
care au depus eforturi susți
nute pentru cucerirea locului 
de fruntaș pe exploatare; In 
primul rînd șefii de brigadă : 
Ioan Demeter, Partenie Ani- 
sie, Nicolae Croitoru, Mihai 
Ostaciuc, apoi minerii șefi de 
schimb Ion Petrilă, Gheorghe 
Voinea, Ion Vintilă, minerii

depășirea 
la extrac- 
Aș aminti 
de oameni

Eugen Sticlaru și Petru Ghin- 
că. Ei și ortacii lor au ridicat 
prestigiul sectorului I, care 
pînă acum se număra în ria
dul colectivelor care nu-ș) 
realizau planul.

Sîmbătă se vor executa nu
mai lucrări de revizie, între
ținere și aprovizionare."

...Se confirmă, deci, faptul 
că atunci cînd se muncește cu 
seriozitate, perseverență și 
răspundere, rezultatele sînt 
pe măsura efortului colectiv. 
Iată ce trebuie să înțeleagă 
fiecare muncitor din bilanțul 
primei săptămîni care a asi
gurat sectorului I primul loc 
pe mina Paroșeni — necesita
tea unor strădanii nu numai 
pentru menținerea și conso
lidarea locului fruntaș în cla
samentul întrecerii ci, mai 
mult, pentru depășirea rezul
tatelor obținute acum.

Sala de spectacole din Lu- 
peni „gemea" de spectatori. 
Minerii și-au luat nevestele 
copiii, au venit cu toții, să pe
treacă momente de destinde
re, la spectacolul prezentat 
sîmbătă de formația de mu
zică populară a clubului sin
dicatelor din localitate. Cîn- 
tecele și dansurile momîrlă- 
nești, precum și din alte re
giuni ale țării, au îneîntat 
privirile spectatorilor, care, 
au făcut cu multă plăcere la 
rîndul lor... risipă de aplau
ze, semn al aprecierii pentru 
artiștii amatori din Lupeni. 
Pentru ca sîmbătă să fie șl 
mai „plină" aceia care au în
cheiat săptămînă cu roade bo
gate, au devenit pentru timp 
scurt popicari, șahiști. Tine
rii băieți și fete — și-au dat 
apoi întîlnire la club, unde în 
ritmuri moderne au petrecut 
în... ritm de dans, pînă seara 
tîrziu.

Duminica a fost Ia iei 
încărcată" ca și sîmbătă.

sîndu-i pe turiști să străbată 
drumurile spre cabană la braț 
cu... soarele și voia bună, ne
am alăturat din nou, celor ca
re au preferat spectacolul. Și 
din nou sala palatului a găz
duit, de dimineața și pînă tîr- 
ziu după amiază, oamenii 
muncii și familiile lor, veniți 
cu toții să aplaude pe artiștii 
prezenți pe scenă. După un 
reușit spectacol de muzică u- 
șoară, artiștii amatori au fost 
și ei gazde, alături de specta
tori, ale ansamblului folclo
ric hunedorean „Hațegana". 
Bucurîndu-se de un 
deosebit, spectacolul 
înaltă ținută artistică 
de „Hațegana" a
una din surprizele cele 
plăcute. După două zile 
destindere și odihnă, minerii 
au Început o nouă săptămînă 
de muncă, cu forțe proaspete 
cu dorința de a încheia fie
care săptămînă cu roade bo
gate în muncă, roade care 
constituie de fapt, izvorul de 
voie bună al zilelor de odih
nă.

succes 
de o 

oferit 
constituit 

mai 
de

de
Lă-

Două zile de

Respectarea fondurilor
planificate

(Urmare din pag. 1)

pentru
Sîmbătă. Animație neobiș

nuită pentru o zi nelucrătoa
re la mina Uricani. 
deni, în subteran ca 
prafață, întîlnești 
muncind. Alături de 
gramați au sosit și 
organizației de tineret pentru 
muncă voluntar-patriotică, 
participînd fie la acțiuni în 
sprijinul producției, fie pentru 
colectarea de metale. Căru
cioarele cu lemn ori cu armă
turi metalice Încărcate de ei 
iau calea subteranului, în 
timp ce tone de fier vechi sau 
de cupru sînt pregătite pentru 
a fi expediate centralelor si
derurgice.

—Dar nu despre aceasta do
ream să scriem, ci despre ce
ea ce a urmat acestor ore 
de muncă. Și anume, despre 
faptul că fiecare din cei pre
zenți sîmbătă dimineața Ia a- 
ceastă acțiune uricăneană, 
printre care erau Nicolae 
Holman, locțiitorul secretaru-

Pretutin- 
și la su- 

oameni 
cei pro- 
membrii

Lia MANOLE

voie bună
mineri

lui U.T.C. pe mină, uteciștii 
Gheorghe Șerban, Ioan Cioan- 
căș. Emil Axenie, Tudor Ru- 
su, Gavrilă Albu și Ioan Cio
chină, s-au alăturat minerilor 
— și cel mai numeros grup il 
formau brigăzile conduse de 
PROCOPIE MOATER și AU
REL ȘOȘOI — care organi
zează o plăcută excursie la 
Cîmpu lui Neag.

Duminică seara, la Întoar
cerea acasă, minerii uricăneni 
au asistat în număr mare, în 
sala Casei de cultură din lo
calitate, la spectacolul dat în 
cinstea lor de ansamblul de 
muzică populară „Hațegana" 
din Deva.

Au fost două zile frumoase 
în cursul cărora voioșia a 
fost prezentă pretutindeni, zi
le în care minerii s-au sim
țit bine dispuși, reîmprospă- 
tindu-și potențialul de muncă.

zărilor de fonduri, în stocuri 
constituite peste fondurile asi
gurate prin normativul mij
loacelor circulante.

Unul din aspectele negative 
în folosirea mijloacelor circu
lante îl constituie faptul , că 
în stocurile existente se află 
anumite valori fără mișcare, 
disponibile sau excedentare, 
care se stochează în unități, 
fără justificarea 
Așa este cazul 
schimb 
troșani,

la 
ca :

economică.
pieselor de 

C. C. Pe- 
1 938 suban-

2 941

nești planificate de că
tre toate întreprinderile, tre
buie să se acționeze în direc
ția angajării de cheltuieli 'nu
mai cu echivalente optime în 
procesul producerii valorilor 
materiale și- cu respectarea in
dicatorilor valorici aprobați 
prin plan. Accelerarea vitezei 
de rotație a mijloacelor circu
lante solicită lichidarea și pre
venirea apariției de stocuri 
care se constituie peste fondu
rile aprobate, sau cu mișcare 
lentă, prevenirea înregistrării 
de debite, sau de pagube în 
avutul obștesc, respectarea 
proceselor tehnologice, scurta
rea ciclurilor de aproviziona
re, producție și desfacerea 
produselor etc.

Conducerile unităților eco
nomice pe baza constatărilor 
personalului în subordine să 
ia măsuri din proprie inițiati
vă pentru respectarea preve
derilor Legii nr. 5/1970 pri
vind gospodărirea mijloacelor 
materiale și bănești organiza
rea și funcționarea controlu
lui financiar asigurînd respec
tarea disciplinei financiare șî 
introducerea unei discipline se
vere în utilizarea fondurilor. 
Controlul financiar preventiv, 
care funcționează în toate uni
tățile economice, este chemat 
să oprească, înainte de efec
tuare, operațiile nelegale, ne
reale și neeconomicoase, pre- 
întîmpinînd astfel încălcarea 
dispozițiilor legale, imobiliza
rea fondurilor și păgubirea a- 
vutului obștesc barînd toate 
canalele de risipă a fondurilor 
materiale și bănești.

C. ILIE

Uzina electrică
Paroșeni

Angajează de urgență: 
muncitori necalificați la descărcarea 
de cărbune, care au împlinit virsta 

de 18 ani

sambk- plăci releu, 
contacte mobile. 1235. contacte 
fixe etc. și al materialelor dis
ponibile ca 852 tablă perforată, - 
132 ciur Riymna, 72 elemenți 
acumulatori etc. La F.I.L. Pe
troșani valoarea materialelor 
fără mișcare se ridică la suma 
de 124 00 lei, iar la I.C.L.S. 
produse industriale există 
mărfuri cu vechime în valoa
re de 759 000 lei.

Un alt aspect negativ de uti
lizare a fondurilor de către în
treprinderi îl constituie exis
tența debitorilor și a pagube
lor materiale.

■In baza bilanțurilor înche
iate pe data de 31 august 1973 
a reeșit că C.C. Petroșanii, 
E.G.L., I.C.L.S. alimentația pu
blică etc, n-au realizat sarci
nile planificate de beneficii 
pe anul curent și au depășit 
cheltuielile materiale de pro
ducție și circulație, neajunsuri 
ce demonstrează lipsuri în di
recția cheltuirii fondurilor 
materiale și bănești puse la 
dispoziția conducerilor unită
ților în proporții științific fun
damentate pentru realizarea 
de valori materiale necesare 
economiei noastre naționale. 
In presă au fost evidențiate 
deosebite aspecte privind chel
tuirea nerațională a energiei 
electrice, a metalului, a ma
terialelor de construcție etc., 
fără ca personalul de condu
cere ce efectuează controlul 
preventiv să ia măsuri de es
tompare a cheltuielilor ce nu 
se justifică economic, să ana
lizeze depășirile de cheltuieli 
la prețul de cost cu mai mult 
simț de răpundere.

In vederea folosirii cu 
eficiență sporită 
durilor materiale

Se primesc și pensionari, limită de vîrstă 
sub 60 de ani.

Condițiile de muncă sînt de grupa a ll-a, în trei schimburi.
- be acorda echipament de protecție gratuit.
- Salariul tarifar minim este de 1 367 lei.
- Pe timp de iarnă se lucrează în hală încălzită.De asemenea, uzina mai angajează :

♦
♦
♦
♦
♦

lăcătuși strungari sudori frezori izolatori termici
Condiții de angajare și salarizare, conform prevederilor legale.

ac-
pe

în

Reînnoirea permiselor C.F.R

Mica publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jubega 
Angela, eliberată da I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

VlND casă cu grădină și 
pomi, strada Bordești 35 bis, 
Lonea.

VIND casă cu grădină și 
pomi strada George Enescu 
19, Lonea.

Pensionarii beneficiari de 
călătorii gratuite pe C.F.R. 
se vor prezenta la secreta
riatul gării Petroșani, în 
vederea întocmirii formelor 
necesare pentru obținerea 
permiselor pe anul 1974.

Cei în cauză vor avea asu
pra lor carnetele de identi
tate, proprii și ale membri
lor de familie, decizia de 
pensionare, ultimul cupon 
C.E.C. și coperta permise
lor pe anul 1973.

Un portmoneu, cu o su
mă de bani, a fost găsit sîm- 
bătă la prînz, pe strada 
Republicii din Petroșani. 
Faptul ne-a fost adus la cu
noștință din dorința de a-1 
ajuta pe păgubaș să intre 
în posesia lui. Persoana ca
re l-a pierdut se poate adre
sa la serviciul personal al 
I.C.L.S. alimentația publică 
între orele 7—15.
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ULTIMELE ȘTIRI Din țările socialiste
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1 / / /
(Agerpres).' — 
Ia rezultatele

sănătății al 
arătat că ele re- 
contribuție subs- 
dezvoltarea medi- 

Du- 
la 
la 

mai

Lucrările Adunării Generale a OM.
NAȚIUNILE UNITE 12 

— Corespondentul Agerpres, 
C. Alexandroaie, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat cu 74 de voturi, 10 
contra și 3 abțineri un pro
iect de rezoluție, prezentat de 
19 state, între care și Româ
nia, la punctul „Activitatea 
științifică asupra păcii11. Do
cumentul subliniază intere
sul și satisfacția cu care a 
fost primit primul raport in
formativ privind 
științifică asupra păcii, 
borat de instituții 1_ 
și internaționale, 
meiițale și neguvernamentale, 
publicțț-și particulare. Toto
dată, în cuprinsul său se a- 
preciază că cercetarea funda
mentală asupra bazelor și 
condițiilor păcii, precum și 
asupra surselor, motivelor și 
evoluției conflictelor, poate 
contribui la misiunea de pace 
a O.N.U. Secretarul general 
al organizației este solicitat 
să prezinte un nou raport a- 
supra acestei probleme la 
cea de-a 30-a sesiune a Adu
nării Generale.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor pe marginea a- 
cestui document. reprezen
tantul țării noastre, Traian 
Chebeleu, s-a pronunțat pen
tru aprofundarea studiului a- 
supra mijloacelor pașnice de 
soluționare a diferendelor 
dintre state, arătînd că la ba
za acestui studiu trebuie să 
stea principiile Cartei privind 
obligația statelor de a se ab
ține în relațiile lor internați
onale de la amenințarea cu 
forța sau folosirea ei, de a-și 
reglementa litigiile exclusiv 
prin mijloace pașnice, precum 
și principiile independenței, 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neinterven
ției în afacerile interne și 
dreptului popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta.

Plenara Adunării Generale

activitatea 
uii, ela- 
naționale 
guverna-

a adoptat apoi, prin consens, 
o rezoluție supusă de Comi
tetul pentru problemele eco
nomice asupra activității In
stitutului Națiunilor Unite 
pentru Cercetare și Formare 
(UNITAR), prin care se a- 
preciază cu satisfacție crește
rea eficacității Institutului în 
îndeplinirea responsabilităților 
sale Și se exprimă speranța 
că acest organism al O.N.U. 
se va bucura de un mai ma
re sprijin financiar din par
tea statelor. In raportul Co
mitetului, avansat plenarei 
odată cu rezoluția, sînt evi
dențiate programele de cerce
tări ale UNITAR vizînd noi
le forme de cooperare teh
nică, formarea de cadre în ță
rile în curs de dezvoltare, 
transferul de tehnologie către 
aceste țări — programe care 
corespund unor preocupări 
majore ale O.N.U., necesității 
accelerării progresului econo
mic și social' al țărilor în 
curs de dezvoltare, imperati
vului reducerii decalajelor ce 
ie separă de țările industria
lizate.

Dezbaterile care au avut 
Ioc asupra rezoluției și rapor
tului Comitetului amintit au 
evidențiat necesitatea identi
ficării unor noi căi și mjloa- 
ce de ameliorare și raționali
zare a sistemului instituțional 
al Națiunilor Unite, a crește
rii operativității, perfecționă
rii metodelor sale de lucru, 
pentru a se contribui astfel 
la întărirea rolului și eficaci
tății O.N.U. și organismelor 
sale, a capacității lor de a 
răspunde exigențelor lumii 
contemporane.

★
NAȚIUNILE UNITE 12 

— Corespondentul Agerpres, 
C. Alexandroaie, transmite: 
Comitetul pentru problemele 
coloniale al Adunării Gene
rale a adoptat două proiecte 
de rezoluție referitoare la

Primul ministru britanic a con 
ferit cu premierul israelian

LONDRA 12 (Agerpres). — 
Primul ministru 
Edward Heath, a 
luni cu premierul 
Golda Meir, aflat 
cu prilejul, reuniunii liderilor 
partidelor membre ale Inter
naționalei Socialiste. întreve
derea a fost consacrată abor
dării unor aspecte ale situați
ei din Orientul Apropiat — 
menționează agențiile de pre
să.

In cadrul unei conferințe 
de presă desfășurate în ace
iași zi, primul ministru isra
elian a exprimat angajamen
tul țării sale „de a face tot 
ce este posibil11 pentru apli
carea acordului de încetare a 
focului.

Tot luni, primul ministru 
al Marii Britanii a avut o 
întrevedere cu cancelarul 
vest-german, Willy Brandt. 
In cursul convorbirilor au 
fost examinate — potrivit u- 
nui purtător de cuvînt ofici-

britanic, 
conferit 

israelian, 
la Londra

al — evoluția situației în Ori
entul Apropiat și o serie de 
probleme privind relațiile din 
cadrul Pieței comune.

teritoriile aflate sub domina
ția Portugaliei. Primul docu
ment, prezentat de un număr 
de 65 de state, între care și 
România, a întrunit 102 voturi 
pentru, 6 contra și 16 abți
neri. Prin această rezoluție i 
se cere Portugaliei să înceteze 
imediat războaiele sale colo
niale și toate actele de repre
siune împotriva popoarelor 
din Angola și Mozambic, să-și 
retragă forțele sale militare 
din Africa australă și să pu
nă capăt tuturor practicilor 
carâ violează drepturile ina
lienabile ale popoarelor din 
teritoriile ocupate. Totodată, 
prin rezoluție se cere regimu
lui de la Lisabona să acorde 
luptătorilor pentru eliberarea 
națională capturați statutul de 
prizonieri de război. Statele 
membre ale O.N.U. sînt che
mate să acorde ajutor moral, 
material și economic popoare
lor din Angola și Mozambic 
și din alte teritorii aflate sub 
dominația portugheză, 
cial populațiilor din 
eliberate, pentru a le 
continuarea luptei lor 
libertate și independență. A- 
celor state membre ale Pac
tului nord-atlantic, care con
tinuă să acorde sprijin regi
mului colonialist de la Lisa
bona, li se cere să înceteze 
livrările de armament 
Portugalia. Documentul 
ge atenția Consiliului de 
ritate asupra necesității 
gente de a se adopta măsuri 
eficace vizînd aplicarea ra
pidă a prevederilor Declarației 
O.N.U. privind decolonizarea 
și hotărîrilor O.N.U. referi
toare la teritoriile aflate sub 
dominația 
zoluție se 
inalienabil 
Angola și 
alte teritorii aflate sub domi
nația portugheză la autodeter
minare și independență.

Al doilea proiect de rezolu
ție, supus spre aprobare de 
un grup de 16 state, a fost a- 
doptat cu 103 voturi, trei con
tra și 16 abțineri, și vizează 
crearea unei comisii interna
ționale de anchetă pentru in
vestigarea masacrelor colonia
liștilor portughezi în Mozam
bic.

în spe- 
zonele 

facilita 
pentru

către 
atra- 
Secu- 

ur-

portugheză. In re- 
reafirmă dreptul 
al popoarelor din 
Mozambic și din

f

Convorbiri Ciu En-lai-
Henry Kissinger

PEKIN 12 (Agerpres). — 
Premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
ministrul afacerilor externe, 
Ci Pîn-fei, și ministrul de ex
terne adjunct, Ciao Kuan-hua, 
au conferit, duminică după- 
amiază, cu secretarul de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, 
consilier prezidențial pentru 
problemele securității națio
nale — transmite agenția Chi
na Nouă.

PEKIN 12 (Agerpres). — 
Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chine
ze, Ci Pîn-fei, ministrul chi
nez al afacerilor externe, 
Ciao Kuan-hua, adjunct 
ministrului de externe, 
continuat, luni, convorbirile 
cu Henry Kissinger, secreta
rul dg stat al S.U.A., consi
lier prezidențial pentru pro
blemele securității naționale 
— informează agenția China 
Nouă.

Și 
al 
au

Sesiunea Parlamentu ai indian

Dezbaterile Conferinței pentru 
securitate și cooperare 

în Europa
GENEVA 12 (Agerpres). — 

In urma abordări aspectelor 
de substanță ale securității și 
cooperării, lucrările conferin
ței de la Geneva cunosc un 
ritm intens în cadrul dezbate
rilor privind conținutul pe 
care trebuie să-1 aibă docu
mentele 
plan al 
lor s-au 
bază ale 
buie să se stabilească 
statele de pe continent, res
pectiv principiile și normele 
raporturilor interstatale, pre
cum și măsurile rare să asi
gure transpunerea efectivă 
în viață a acestor principi’.
După schimburile de vederi 
preliminare, delegațiile au 
analizat, pe rînd, conținutul 
și forma care ar urma să fie 
dată principiilor egalității su
verane și respectării dreptu
rilor inerente suveranității, 
nefolosirii forței și amenință
rii cu forța, inviolabii'tății 
frontierelor și integrității te
ritoriale.

In ședința de luni au înce
put dezbaterile cu privire ia 
reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor inter- 

. naționale, corolar a! noului 
sistem de securitate în Euro
pa — care presupune renun
țarea la folosirea forței și a- 
menințării cu forța. In acest 
sens, pe baza „Recomandărilor 
finale11 de la Helsinki, au fost 
examinate o serie de propu
neri concrete prezentate de 
delegațiile U.R.S.S., Iugosla
viei și Franței și s-au făcut 
o serie de sugestii de natură 
să îmbogățească și să dea un 
conținut cît mai clar și pre
cis formulărilor respective. 
Delegațiile R. D. Germane, 
Belgiei, Greciei și R. F. Ser-

finale. Pe primul 
atenției participanți- 
situat problemele de 
noilor relații ce tre- 

între

mania s-au pronunțat pentru 
consacrarea angajamentului 
statelor participante de a re
glementa prin mijloace exclu
siv pașnice diferendele dintre 
ele.

In ceea ce privește măsuri
le menite să facă efectivă ne- 
recurgerea la forță și la a- 
menințarea cu forța, discuți
ile s-au purtat pe baza docu
mentului românesc de lucru, 
relevîndu-se importanța trans
punerii efective în viață a a- 
acestui principiu. Șeful de
legației române, ambasadorul 
Valentin Lipatti, a subliniat 
caracterul general pe care 
trebuie să-1 aibă măsurile în 
această direcție, cuprinzînd 
întregul ansamblu al relați
ilor dintre state, inclusiv cele 
în domeniul politic, militar, 
economic și cultural. In acest 
fel, a subliniat el, se asigură 
o bază concretă nu numai 
pentru excluderea definitivă 
a forței,' dar și pentru asigu
rarea condițiilor de aplicare 
consecventă a tuturor celor
lalte norme și principii de 
drept internațional care tre
buie să guverneze conduita 
statelor.

Reprezentantul Italiei, re- 
ferindu-se Ia documentul ro
mânesc, a remarcat că măsu
rile concrete prevăzute de ța
ra noastră reprezintă o ex
presie elocventă a dorinței de 
pace și securitate de care sînt 
animate poporul și guvernul 
român. El a sprijinit propu
nerea țării noastre privind 
precizarea și concretizarea 
prin instrumente bi și multi
laterale a obligației ca state
le participante la conferință 
să nu recurgă în relațiile din
tre ele la folosirea forței sau 
amenințarea cu forța.

ÎN PREZENTA PREFECTU
LUI DEPARTAMENTULUI 
DROME Șl A PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI VALENCE a 
fost inaugurată în acest oraș 
O expoziție de artă populară 
românească organizată sub 
auspiciile organizației de 
prietenie Franța—România și 
a ambasadei țării noastre la 
Paris.

ȘAHINȘAHUL MOHAM
MAD REZA PAHLAVI ARYA- 
MEHR a primit, duminică, pe 
ministrul sudanez al afaceri
lor externe, Mansur Khaid, a- 
flat în Iran într-o vizită o- 
ficială — transmite agenția 
PARS.

PREȘEDINTELE VENEZU- 
ELEI, Rafael Caldera, a ară
tat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că relațiile țării 
sale cu țările socialiste se 
dezvoltă pe baza egalității, 
colaborării și respectului re
ciproc, exprirnînd totodată 
speranța în dezvoltarea în 
continuare a unor relații eco
nomice reciproc avantajoase.

natorul orașului, T. Ninagawa, 
a lansat o chemare la 
sificarea luptei pentru 
nătățirea condițiilor de 
ale oamenilor muncii.

inten- 
îmbu- 
viață

UN NOU CUTREMUR DE
PAMÎNT, avînd o intensitate 
de patru 
Mercali, și 
cat pagube 
înregistrat, 
amiază, în

. na, din Italia.

grade pe 
care nu a 
materiale, 

duminică 
localitatea

scara 
provo- 
a fost 
după- 
Anco-

Plenara C.C 
al P.O. din 
Finlanda

HELSINKI 12. — In cadrul 
unei plenare desfășurate la 
Helsinki, Comitetul Central 
al Partidului Comunist din 
Finlanda a examinat unele 
probleme de actualitate refe
ritoare la activitatea ideologi
că a partidului, ratificarea a- 
cordului asupra liberului 
schimb între Finlanda și Co
munitatea Economică Euro
peană, proiectele de modifica
re a legilor privind alegerile 
și partidele politice, unele 
aspecte ale situației interna
ționale. In legătură cu activi
tatea ideologică a P. C. din 
Finlanda, plenara a însărci
nat. o comisie specială să 
pregătească un proiect de ho- 
tărîre, cerînd, totodată, orga
nizațiilor de partid locale 
să-și facă cunoscute punctele 
de vedere și propunerile lor 
în acest domeniu. ,

MOSCOVA 
Referindu-se 
cercetărilor efectuate cu aju
torul satelitului „Cosmos-b05“, 
Avetik Burnazian, locțiitor al 
ministrului 
U.R.S.S.. a 
prezintă o 
tanțială la
cinei și biologiei cosmice, 
pă cum s-a mai anunțat, 
bordul satelitului, lansat 
31 octombrie 1973 se află 
multe vietăți. Cu ajutorul lor
se studiază in Cosmos proble
me biologice importante cum 
sînt rolul forței gravitaționa
le asupra funcționării unor 
sisteme vitale, apariția și na
tura ritmurilor biologice, pro
bleme de biomagnetism și al
tele. Obiectivele biologice 
pentru satelitul „Cosmos-605“ 
au fost alese potrivit unor 
criterii care să permită obți
nerea unor date statistice co
respunzătoare privitoare la 
influența factorilor zborului 
cosmic asupra organismelor 
vii.

★
BELGRAD (Agerpres). — 

întreprinderea producătoare 
de electromotoare „Sever", 
din localitatea iugoslavă Su- 
botița, își va lărgi capacita
tea printr-o nouă unitate, a 
cărei construcție urmează a 
fi încheiată pînă în anul 1978,

In prezent, „Sever" dă cir
ca 43 la sută din producția de 
electromotoare a Iugoslaviei, 
valoarea produselor livrate In 
acest an urmînd să fie de
proximativ 460 milioane ,di
nari.

CI-

★
PHENIAN (Agerpres). — 

In R.P.D. Coreeană se acordă 
o atenție deosebită produce

DELHI 12 — Corespon
dentul Agerpres, I. Puținelu, 
transmite :

La Delhi au început luni 
lucrările sesiunii de iarnă a 
Parlamentului indian. In ca
drul unei întîlniri a grupului 
parlamentar al partidului de 
guvernămînt, care a avut loc 
în ajun, premierul Indira 
Gandhi a subliniat necesitatea 
ca noua sesiune să abordeze, 
într-un spirit constructiv,

problemele reale cu care este 
confruntată, în prezent, țara 
pentru a se găsi remedii unor 
dificultăți. economice și a se 
asigura progresul neîntrerupt 
al acțiunilor de transformări 
social-economice.

Pe agenda de lucru a actu
alei sesiuni se află înscrise 
mai multe proiecte de lege 
care au făcut obiectul preo
cupărilor guvernului în peri
oada care a trecut de la ulti-

sesiune, între care adopta- 
viitorului plan 

dezvoltare a 
măsuri vizînd

cincinal 
economiei, 

întărirea 
în întrea- 
a țării.

MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R. P. POLONE, 
Stefan Olszowski, care se află 
la Roma, într-o vizită oficială, 
a fost primit, luni, la Vatican, 
de Papa Paul al VI-lea.

MARȚI, 13 NOIEMBRIE

PETROȘANI - 7 Noiembrie ; 
Clasa muncitoare merge în 
Paradis ; Republica : Veroni
ca ; Petrila : Micul om mare ; 
LONEA - Minerul : Homolka 
și portofelul ; VULCAN : Uci- 
deți oaia neagră ; LUPENl - 
Cultural : Semnale ; Muncito
resc : Livada din stepă.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ;
5.50 Muzică ușoară ; 6,00—
8,08 Radioprogramul dimi
neții ; 8,25 Moment poetic; 
8.30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri : 9,30 Atlas cultural ;
9.50 Muzică ușoară ; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 Fol

ma
rea 
de 
noi
controlului statului 
ga viață economică

Dezbaterile de politică ex
ternă vor fi axate mai ales 
pe analiza situației din regiu
nea sudică a Asiei, în pers
pectiva îndeplinirii acordului 
de la Delhi asupra probleme
lor umanitare.

CU PARTICIPAREA
30 000 DE PERSOANE în ora
șul Kyoto a aVut loc, dumi
nică, ediția a IV-a sărbăto
rii tradiționale a ziarului 
„Akahata11, organ central al 
Partidului Comunist din Ja
ponia. Cu acest prilej, guver-

STUDIOUL TIMIȘOARAclor muzical din Transilva
nia ; 11,00 Buletin de știri ; 
11,05 Vals — poezie și menu
et ; 11,15 Muzică ușoară ;
11.30 Cîntece despre mineri 
și oțelari ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz :
14,40 Muzică populară ; 15,00 
Buletin de știri ; 15.30 Mu
zică de estradă ; 16.00 Ra
diojurnal ; 16.30 Știința la 
zi ; 16,35 Cîntecele noastre ; 
16,50 Publicitate radio ; 17,00 
„In pas voios“ — program de 
marșuri ; 17,10 Radiocabinet 
de informare și documenta
re ; 17,30 Muzică populară ; 
18,00 Orele serii ; 20.00 Zece 
melodii preferate; 20,45 Con
semnări ; 20,50 Microrecital 
Florica Ungur ; 21,00 Revista 
șlagărelor ; 21,30 Bijuterii
muzicale ; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,0.0 
Estrada nocturnă.

18,00 Actualitatea radio.; 
18,10 „In ritm de jazz“ — 
muzică distractivă ; 18,25 E- 
misiunea „Viața muzicală'1 ; 
18.50 Emisiune pe te
ma „A fi comunist11 
19,00 Drag mi-e cîntecul și 
jocul — program de muzi
că populară la cererea as
cultătorilor Partea 1 ; 19,25 
Jurnal sătesc ; 19,30 Drag 
mi-e cîntecul și jocul ; par
tea 2 ; 19.50 Emisiunea „Alo 
corespondențe11. ,

10,05 Revista literar-artistică 
TV. (reluare).

10,45 Melodii, melodii...
11,00 Film serial. In umbra 

lupilor (IV).
12,00 Telejurnal.

16.30 — 17,00 Lumea copiilor.
17.30 Curs de limba germa

nă. Lecția 67.
18,00 Telex.
18,05 Avanpremieră.
18,10 Cum vorbim.
18,25 Omul și muzica lui. 

Joaquin Rodrigo.
18,50 Pămîntul fericirii noas

tre. Emisiune de ver
suri.

19,00 Timp și anotimp în 
agricultură.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Tot cîntînd ca ciocîr- 
lia.

20,05 Reflector.
20.20 Publicitate.
20.30 Teatru liric TV. Ope

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

A

rii îngrășămintelor pe bază 
de fosfați, considerate prin
tre cele mai potrivite condiți
ilor locale din numeroase re
giuni ale țării. Pe linia aces
tor preocupări, se desfășoară 
lucrări pentru realizarea unor 
capacități de producție care 
să asigure un plus substanțial 
de astfel de îngrășăminte, în
treprinderi specializate aflîn- 
du-se în construcție în 
vinciile 
precum 
de rea 
materii . ____  ____
întreprinderi, echipe de geo
logi au efectuat cercetări și 
au descoperit importante ză
căminte de apatită, existînd 
perspectiva ca extracția a- 
cestui minereu să sporească, 
în anul viitor cu peste 
700 000 de tone.

★
(Agerpres). -- Fa- 
biciclete din orașul 
din R. P. Chineză,

pro- 
Py origan și Hwanghae, 
și In alte zone. In ve- 
asigurării bazei de 
prime necesare noilor

PEKIN 
brica de 
Tiențin, 
realizează diverse tipuri .de
produse. In anul 1972, fabri
ca a produs 780 000 de bici
clete, de 2,1 ori mai multe de
ci! în 1965, iar prețul de cost 
a scăzut în acești ani, cu 7,6 
la sută. In prima parte a a- 
nului în curs, colectivul și-a 
îndeplinit înainte de ter
men planul de produc
ție. în condițiile intro
ducerii în producția de se
rie a peste 10 noi tipuri de 
produse. Totodată, unitatea a 
fost mult extinsă, în ultimii 
ani fiind construite 15 noi li
nii de producție, ceea ce a 
dus la o creștere cu 24 la su
tă a capacității fabricii. Da
torită unei serii de măsuri or
ganizatorice adoptate, eficien
ța muncii a sporit cu aproape 
30 la sută.

Efectele penuriei de petrol in țările

PARIS 12 (Agerpres). 
In țările occidentale se 
simțite din ce în ce mai 
efectele penuriei de petrol — 
relevă agenția France Presse, 
într-un comentariu consacrat 
crizei energetice. Pentru situ
ațiile de această natură, ofi
cialitățile țărilor respective 
au hotărît ca măsurile restric
tive să fie aplicate în trei e- 
tape : restricții voluntare, res
tricții impuse 
benzinei 
domestic 
nalizări. 
joritatea 
trecut deja la a doua etapă.

Olanda, cea mai atinsă de 
criză, întrucît are de suferit 
de Pe urma unui embargou 
total al exporturilor de petrol 
provenind din statele arabe, 
a cunoscut, duminică, al doi
lea sfîrșit de săptămînă în 
care circulația autovehicule
lor- a fost interzisă. In Dane
marca a intrat în vigoare li
mitarea la 80 km la oră a vi
tezei automobilelor, ca și în 
Belgia. Restricțiile consumu
lui de combustibil au început 
să fie aplicate, de asemenea, 
în S.U.A. In statul New 
York, de pildă, viteza automo
bilelor a fost redusă la 90 km 
Ia oră, iar temperatura maxi-

fac 
mult

în utilizarea 
și a. combustibilului 
și, în sfîrșit, rațio- 
La ora actuală, ma- 
statelor afectate au

Acțiuni greviste

LONDRA 12 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite : Ince-
pînd de luni dimineață, cei 
260 000 de mineri din Anglia 
au hotărît să nu mai efectue
ze ore suplimentare în mine
le de cărbuni. Măsura adop
tată de sindicatul minerilor 
antrenează, datorită specificu
lui muncii în minele de căr
buni din
deosebit de serioase pentru în
treaga economie britanică..

întrucît pentru o săptămînă 
de lucru normală minerii 
britanici primesc salarii de
osebit de reduse, ei sînt ne- 
voiți să efectueze un număr 
însemnat de ore suplimentare. 
In aceste ore se execută, în 
special, lucrările de întreține-

Anglia, consecințe

ra Ion Vodă cel cum
plit de Gheorghe Du
mitrescu. Interpretează 
ansamblul Operei ro
mâne din București.

22,10 24 de ore.

re a utilajelor și de întărire 
a siguranței în mine. Or, ne- 
executarea acestor lucrări în
seamnă, în mod practic, opri
rea, în interval de cîteva zi
le, a oricărei activități în 
mine.

întreaga presă 
subliniază că, deși 
de cărbune de care 
centralele electrice : 
ciente pentru 11 
totuși situația este 
de gravă, deoarece 
flict coincide cu dificultățile 
existente deja în aproviziona
rea cu combustibil lichid și 
cu greva a 30 000 de munci
tori mecanici din sectorul e- 
nergetic. încă de pe acum au 
fost introduse unele restric
ții în folosirea 'curentului e- 
lectric.

Conflictul în acest sector a 
izbucnit ca urmare a refuzu
lui patronilor de a satisface 
cererile minerilor pentru îm
bunătățirea condițiilor de via
ță și muncă.

londoneză 
rezervele

■ dispun 
sînt sufi- 

săptămîni, 
deosebit 

acest con-

occidentale
mă în birouri la 20 grade. In 
ceea Ce privește Franța, im
porturile sale 
fost afectate 
suri adoptate 
exportatoare.
tea, și oficialitățile franceze 
au recomandat aplicarea pri
mei etape — cea a restricți
ilor voluntare.

Pentru numeroase state, a- 
preciază comentariul, se con
turează tot mai pregnant la 
orizont necesitatea adoptării 
unor măsuri de raționalizare 
a consumului.

de petrol nu au 
de ultimele mă- 
de unele state 
Cu toate ăces-

BONN 12 (Agerpres): — A- 
provizionarea cu produse pe
troliere a R. F. Germania ar 
putea să fie redusă cu aproxi
mativ 15—20 la sută pînă la 
sfîrșitul acestui an, Ca urma
re ’a limitării, de către unele 
țări exportatoare de petrol, 
a livrărilor lor pe piața mon-

dială, a declarat în cadrul ți
nui interviu radiodifuzat, mi
nistrul vest-german al econo
miei, Flans Friderichs. El a 
subliniat că populația R.F.G. 
trebuie să fie pregătită pentru 
o asemenea eventualitate, 
■menționînd, totodată, că gu
vernul nu va folosi puterile 
acordate de Parlament pri
vind raționalizarea alimentă
rii cu energie „atît timp cît va 
fi posibil11.

Se 
tagul 
cută, 
nului 
privește introducerea, fără a- 
probarea prealabilă a. organu
lui legislativ, a raționalizării 
alimentării cu energie.

Hans Friderichs a laiiSat, 
cu acest prilej, urî nou apel 
privind reducerea voluntară 
de către populație a consumu
lui de energie.

reamintește că Bundes- 
a adoptat, vinerea tre- 

legea care acordă guver- 
puteri depline în ce

I Situația
♦

SANTIAGO DE CHILE 12 
(Agerpres). — Conducătorul 
juntei militare, generalul 
Augusto Pinochet, a declarat 
că un grup format din apro
ximativ 20 de persoane înar
mate a atacat, sîmbătă seara, 
cazarma regimentului Tuca- 
pel din orașul Temuco, situat 
la 600 km sud de Santiago 
de Chile.

După cum remarcă agen
țiile Reuter și France Presse, 
este prima dată cînd o astfel 
de operațiune . de rezistență, 
îndreptată împotriva unei ca- 
zarme a forțelor armate afla
te la putere,. este anunțată în 
mod oficial, după confruntă
rile din zilele imediat urmă
toare loviturii de stat de la 
11 septembrie.

Cu privire la semnarea acordului
de construire a

de către Marea
LONDRA 12 (Agerpres). — 

Miniștrii afacerilor externe ai 
Marii Britanii și Franței, 
Alec Douglas-Home și Michel 
Jobert, vor semna, sîmbătă,. 
la Chequers — reședința de 
vară a primului ministru bri
tanic —, acordul privind con
struirea de către cele două 
țări a tunelului sub Canalul 
Mînecii — informează agenția 
France Presse. Ceremonia 
semnării va avea loc în pre
zența primului ministru Ed
ward Heath și a președintelui 
Georges Pompidou, care va

Britanie și Franța
sosi la Londra, vineri, pentru 
o vizită de două zile. Textul 
acordului conține coordonate
le generale ale modului în 
care cele două țări preconi
zează construirea și exploata
rea viitorului tunel. Acesta 
urmează a fi dat în folosință 
în anul 1980. Paralel, miniștrii 
de resort ai celor două țări 
vor semna documentele anexă 
la acord, care se referă la as
pectele tehnice ale proiectu
lui. începerea lucrărilor de 
construcție este prevăzută, în 
principiu, pentru anul -1975.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 15 
grade ; Paring 8 grade.

Minimele : Petroșani — 5 
grade ; Paring 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea rămî- 
ne în general frumoasă dar 
friguroasă în special noap
tea și dimineața. Dimineața 
pe alocuri se va semnala 
ceață. Vînt slab din sectorul 
nordic.

A

In preajma lansării 
al misiunii

CAPE CANAVERAL 12 (A- 
gerpres). — La Centrul spa
țial „Kennedy11 de la Cape 
Canaveral se apropie de sfîr
șit operațiunea de înlocuire a 
aripilor stabilizatoare ale ra
chetei „Saturn-1 B“, care va 
transporta pe orbită ultimul 
echipaj al misiunii „Skylab11. 
In cercurile NASA, se decla
ră că ritmul de lucru este în 
linii mari cel stabilit, astfel 
îneît o nouă amînare a lansă
rii, stabilită în principiu pen
tru joi, ora 14,36 GMT, nu 
va fi necesară. Reluarea nu
mărătorii inverse va avea loc, 
după toate probabilitățile, 
marți la ora 7,30 GMT.

In ultimele zile, cei trei 
astronauți — Gerald Carr, 
William Pogue și Edward

ultimului echipaj 
„Skylab"

Gibson — și-au continuat an
trenamentele la Centrul spa
țial de la Houston, Ei sînt pre
gătiți să rămînă la bordul 
laboratorului orbital o peri- 
oadă-record de 85 zile (cele
lalte două echipaje au stat în 
laborator 28 și, respectiv, 59 
de zile). Misiunea este consa
crată continuării experimen
telor medicale, de observații 
solare și detectare a resurse
lor terestre, o atenție specială 
urmînd a fi acordată evoluției 
cometei Kehoutek.

Directorul programului 
„Skylab11 a anunțat, duminică, 
că cei trei astronauți ai noii 
misiuni spațiale „Skylab-311 
vor decola, joi, de la centrul 
de lansare de la Cap Ken
nedy, la ora 14,36 GMT.

„lmport-’73“
BUDAPESTA 12 — Cores

pondentul Agerpres, A. Pop* 
transmite : La Casa de cul
tură a întreprinderii „MOM* 
din Budapesta s-a deschis* 
luni, o expoziție de materi
ale de construcții intitulată 
„Import ’73“ organizată d$ 
întreprinderea ungară de co
merț exterior Ferunion.

La expoziție participă 23J 
de firme din 7 țări socialiste* 
printre care și România. 
Țara noastră expune arti
cole sanitare din faianță, 
plăci mozaicate, tuburi da 
fontă, radiatoare, plăci de az-, 
bociment, materiale izolau ta 
și alte materiale de construc
ții.
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