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Noi succese în bătălia cărbunelui
Primii în clasamentul 

hărniciei
Rezultate tot mai bune încununează eforturile Anînerilor 

de la fronturile de lucru ale minei Lonea. Un bilanț deose
bit de merituos înregistrează colectivul sectorului IV, sector 
cu o pondere însemnată în producția minei. Pînă în prezent 
cinci din cele șase brigăzi din abatajele sectorului raportea
ză importante depășiri ale sarcinilor de plan, fapt care face 
ca la nivelul sectorului producția extrasă peste prevederi să 
se cifreze la peste 1800 tone. In „clasamentul hărniciei" con
duce brigada lui Z AH ARI A BALAUȚA, care a extras în plus 
peste 450 de tone de cărbune, fiind urmată de brigăzile mine
rilor MICLEA IOAN III, IOAN BOGDAN, IOSIF CLAMBA 
și CONSTANTIN SOLOMON.

Toate aceste succese ale harnicului colectiv al sectoru
lui IV exprimă hotărîrea fermă a membrilor săi de a depune 
eforturi neabătute în vederea creșterii continue a producției 
de cărbune.

„Evenimentul zilei" la Aninoasa: 

Importante depășiri 
ale sarcinilor de extracție

Schimb de experiență pe tema 
perfecționării stilului 
in munca de partid

E. M. VULCAN. Șeful de schimb Ion Mateș din brigada mi
nerului Constantin Popa ți ortacul Victor Ciobanu au justificate 
motive de bună dispoziție după ieșirea din șut in urma frumoa
selor realizări din abataj. Foto : I. LICIU

Angajat cu întregul poten
țial uman și tehnic în bătă
lia pentru cît mai mult căr
bune, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni al 
Exploatării miniere Aninoa
sa raportează că prin depă
șirea substanțială a sarcini
lor de plan la extracția de 
cărbune în cursul zilei de 22 
noiembrie, a reușit să recu
pereze integral minusul de 
cărbune la producția lunii 
în curs și să înregistreze o 
depășire de 228 tone față de 
prevederile de plan.

După cum consemnează 
panoul dedicat „Evenimen
tului zilei", la obținerea a- 
cestui succes și-au adus o 
contribuție deosebită sectoa
rele I și III cu depășiri de 
plan cifrate la 230 și, respec
tiv, 106 tone de cărbune.

In același timp, dovedind 
o înaltă răspundere și pasi
une în muncă, brigada de 
mineri condusă de Teodor 
Dărbuzan a reușit să reali
zeze în cursul aceleiași zile, 
la abatajul frontal nr. 46, o 
avansare de 2,5 ml. Realizind 
și o productivitate înaltă, de 
peste 10 tone pe post, acești 
harnici frontaliști au obținut 
un spor de producție de 105 
tone de cărbune față de sar
cina de plan, obținînd cele 
mai bune rezultate în. mun
că în ziua respectivă.

Succesele minerilor se da- 
toresc și contribuției aduse

de personalul care asigură 
realizarea transportului sub
teran, din rîndul căruia pot 
fi citați pentru buna organi
zare a acestei importante ac
tivități supraveghetorii de 
transport Petru Sin, Vasile 
Nedeșca și Petru Burlec.

De asemenea, trebuie men
ționat faptul că în tot cursul 
zilei nu s-au înregistrat a- 
varii sau defecțiuni electro
mecanice, procesul de pro
ducție desfășurîndu-se fără 
întreruperi. Funcționarea i- 
reproșabilă a utilajelor și 
instalațiilor este și rodul pri
ceperii și a pasiunii în mun
că dovedite de șefii echipe
lor de lăcătuși de la comple
xul Sud și de Ia instalația de 
extracție Nord, Aurel Vulc, 
Liviu Iovan și Gheorghe 
Vrăjitoru.

Recuperarea restanțelor 
pe luna în curs și extragerea 
suplimentară a sute de tone 
de cărbune reprezintă un 
moment semnificativ pentru 
colectivul minei Aninoasa. o 
încununare a eforturilor de
puse de comuniști, de toți sa- 
lariații minei pentru redre
sarea activității de produc
ție și anunță importante de
pășiri de plan care vor situa 
din nou mina în rîndul co
lectivelor de muncă fruntașe 
■din Valea Jiului.

Constantin DĂNILĂ, 
tehnician E.M. Aninoasa

In cadrul programului e- 
laborat de Comitetul muni
cipal de partid în scopul 
îmbunătățirii muncii de 
partid în exploatările mini
ere din Valea Jiului, ieri a 
avut loc la E. M. Vulcan un 
fructuos schimb de experien
ță pe tema perfecționării 
stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid în con
ducerea activității economi
ce și politico-educative.

La schimbul de experiență 
au participat secretarii co
mitetelor de partid de la ex
ploatările miniere, instructori 
ai comitetului municipal de 
partid, cadre tehnice.

Au fost prezenți, de ase
menea, tovarășii Constantin 
Dumitrescu, secretar al Co
mitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., Loghin Popa, 
secretar al Comitetului mu
nicipal. Petroșani al P.C.R., 
Vasile Oros, șeful secției 
organizatorice a Comitetului 
municipal de partid, Petru

Barbu, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Vulcan.

Pe marginea expunerii a- 
supra structurii organizato
rice a activității productive 
a minei Vulcan, susținută 
de tov. ing. Emil Muru, di
rectorul exploatării și a pro
gramului de măsuri privind 
perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale orga
nizațiilor de partid de Ia 
mina Vulcan prezentat de 
tov. Gheorghe Săcăluș, se
cretarul comitetului de 
partid al E. M. Vulcan, s-au 
purtat vii dezbateri.

A urmat apoi o demon
strație practică la F.S.H. pe 
tema calității produselor.

Concluzionînd pe marginea 
schimbului de experiență, 
tovarășul Constantin Dumi
trescu a subliniat că această 
acțiune are scopul să extin
dă experiența pozitivă pen
tru a fi generalizată la toa
te organizațiile de partid 
din exploatările miniere.
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ÎNVĂTĂMÎNTUL 
SUPERIOR MINIER

integrat
în ritmul abatajelor
O Valea Jiului — amfiteatru al perfecționării 

inginerești.
• Originalitatea creației tehnice cotidiene.
• Invățămint, cercetare, producție.
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Și în 1974 „se va repeta istoria" nepredării la timp a apartamentelor ?

RĂSPUNSUL SE DECIDE ACUM, PRIN ACȚIUNI
FERME, EFICIENTE !

- JV ' „*»♦

In unitățile economice din Valea Jiului

Acțiuni hotărîte
pentru reducerea consumului 

de energie electrică

In mai puțin de jumătate 
de lună, la blocul turn A-2 
din Vulcan s-au executat 
pereții de rezistență la pri
mele șapte nivele. Muncito
rii din echipa de montaj 
condusă de Constantin E- 
bîncă depun strădanii sus
ținute pentru terminarea zi
dăriei întregului edificiu, 
cu 11 nivele, pînă la 10 de
cembrie a.c.

Cite apartamente se vor 
preda în primul trimestru al 
anului- viitor ? Iată o întreba
re, socotim, firească pentru 
luna noiembrie a oricărui an. 
De aceea am căutat să-i găsim 
răspuns printr-un raid pe șan
tierele construcțiilor de locu
ințe din Valea Jiului. Dat fi
ind stadiul actual' al pregăti
rilor efectuate în acest scop, 
am încercat să aflăm cît de 
ritmice vor fi predările pe 
parcursul întregului an 1974.

Pornim de'la o constatare: 
Grupul de șantiere din Valea 
Jiului al T.C.H. avea predate, 
după primele zece luni ale 
anului în curs, abia jumătate 
din numărul total de aparta
mente prevăzute în planul fi
zic al anului 1973. Că urma
re, în momentul de față, pe 
șantiere se manifestă o serie 
de greutăți în execuție care

au apărut tocmai din acest 
motiv. Pe de o parte se ma
nifestă pretutindeni necesita
tea concentrării de eforturi, 
de mijloace tehnice și mate
riale la un număr sporit de 
puncte de lucru. Pe de altă 
parte disponibilitățile sînt li-

că.în prima jumătate a anu
lui în curs, respectiv, în pri
mul trimestru-s-a lucrat în- 
tr-un ritm nesatisfăcător, re
zultă că în anul următor, cu
noscute fiind consecințele 
(pentru a cita oară ?), în des
fășurarea muncii ar trebui să

VâJu, ]

Spiritul de economie, gospodărirea cît mai 
chibzuită a.resurselor sînt atribute importante 
ale unei activități economice eficiente, ca
racterizată printr.o dinamică rapidă a tuturor 
indicatorilor tehnico-economici. Activitatea e- 
conomică intensă din Valea Jiului, creșterea 
continuă a populației și, implicit, a necesități
lor legate de procesul de urbanizare gene
rează consumuri însemnate de energie ia ni
velul municipiului. Complexitatea acestor fe
nomene economice și sociale face ca proble
ma utilizării judicioase a energiei în munici
piu să aibă o importanță deosebită.

Recenta Hotărîre a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. în legătură cu dezvoltarea e- 
nergeticii și măsurile de economisire a combus
tibililor și energiei electrice impreună cu De
cretul Consiliului de Stat al R.S.R. creează noi 
premise pentru îmbunătățirea în continuare 
a utilizării energiei, pentru mobilizarea co
lectivelor de muncă, a tuturor cetățenilor în- 
tr-o acțiune de interes major. Prevederile ce
lor două documente constituie, in aceste zile, 
un subiect de dezbatere pentru toți oamenii 
muncii din întreprinderile municipiului, care, 
pe baza unor analize temeinic fundamentate, 
pătrunse de spirit responsabil, descoperă 
noi căi de reducere a consumurilor de ener
gie electrică și de creștere pe această cale a 
întregii eficiențe economice.

Unitățile miniere, principalii consumatori in
dustriali din Valea Jiului au reușit deja, prin- 
tr-o organizare mai bună a procesului de pro
ducție, să reducă cu 10 la sută consumul spe
cific de energie electrică în raport cu luna pre
cedentă. Acest prim succes a fost urmat de 
elaborarea unor alte măsuri tehnico-organi- 
zatorice detaliate a căror aplicare va condu
ce la economii de energie electrică de pes
te 30 milioane de kwh anual, cifră care echi
valează cu necesarul de energie electrică pen

tru funcționarea unităților miniere din Valea 
Jiului pe o perioadă 'de circa o lună de zile.

Reducerea consumului tehnologic propriu 
reprezintă o problemă deosebit de actuală și 
pentru colectivul de energeticieni de la Uzi
na electrică Paroșeni. Prin măsurile stabilite 
aicț se va economisi, pînă la sfîrșitul anului 
în curs, o cantitate de 11 900 tone de combus
tibil convențional și 3 400 000 kwh, ceea ce 
reprezintă producția centralei electrice pe 
timp de aproape o zi. Cu combustibilul care 
se va economisi în cursul anului viitor se va 
putea produce o cantitate de energie elec
trică care se exprimă printr-o cifră grăitoare: 
peste 127 milioane kwh. Demne de subliniat 
sînt și măsurile tehnice care au început să 
fie aplicate la Uzina electrică Paroșeni, în ve
derea reducerii consumului de hidrocarburi.

Importante măsuri de economisire a ener
giei electrice sînt în curs de aplicare și la al
te întreprinderi din municipiu. La secția de 
distribuție a energiei electrice din Petroșani, 
aparținînd de I. R. E. Deva, sînt în curs de 
executare lucrări de raționalizare a rețelelor, 
făcîndu-se astfel posibilă reducerea consu
murilor de energie și realizarea unor econo
mii de peste 2200 kwh pe zi.

Exploatarea de gospodărie comunală Pe
troșani își propune să economisească pînă la 
sfîrșitul acestui an economii la energia elec
trică de peste 2500 kwh, iar secția de utilaje 
de transport Livezeni va înregistra, pînă la 
sfîrșitul acestui an, economii de aproape 19 
milioane kwh.

Măsurile preconizate și aplicate fără întîr- 
ziere în majoritatea unităților economice re
levă importante resurse existente în ceea ce 
privește evitarea oricărei forme de risipă a 
energiei, resurse ce se cer urgent valorificate

(Continuare în pag. a 3-a)

mitate. Posibilități mai largi 
nu există din însăși faptul că 
potențialul uman și tehnic nu 
poate înregistra creșteri bruș
te de la o perioadă la alta.

Am relatat toate acestea 
pentru că potențialul limitat 
constituie unul din motivele 
pe care, între Petrila și Uri
cani, factorii de răspundere 
ai activității pe șantiere ni 
le-au invocat drept justifica
re pentru întîrzierile existente 
în pregătirea producției anu
lui viitor. Sigur, fiind vorba 
de justificări, treburile stau 
așa. Dar, în condițiile în care 
greutățile care se întîmpină 
au drept cauză tocmai faptul

se înregistreze schimbări, ma- 
nifestîndu-se măcar acum o 
poziție care să se dovedească 
a fi justă și eficientă.

Din păcate, așa cum vom 
arăta, sprijiniți pe faptele 
concrete constatate, . situația 
pregătirilor pentru realizarea 
în bune condițiuni a produc
ției anului viitor, îndeosebi 
pentru trimestrul I 1974 este 
nesatisfăcătoare.

La Petrila, de pildă, abia în 
ultimele zile a început trasa
rea fundației pentru primul 
bloc, P—5 cu 40 apartamente, 
cuprins în planul fizic de pre
dări al anului viitor. La Pe

troșani, în cartierul Aeroport, 
de mai bine de o lună au 
fost betonate fundațiile blocu» 
lui H 1—3, cu 20 apartamen
te, după care echipele, de 
muncitori au fost retrase, 
punctul de lucru fiind pără
sit. Același lucru s-a întîm- 
plat la blocul M—1, cu 32 a- 
partamente și magazine co
merciale la parter, unde, de 
două săptămîni, săpătura la 
fundații s-a executat fără a 
se face turnarea betonului. 
Timp suficient ca pereții fun
dației, dezgoliți să înceapă a 
se nărui. In dialogul pe care 
l-am purtat cu șeful de șanti
er, tovarășul Nicolae Sasu, la 
discuție participînd și doi 
maiștri constructori, ni s-a co
municat că pe șantiere lipseș
te cimentul și că, din acest 
motiv la Petroșani s-au dat 
disponibile (?!) o parte din 
efectivele de muncitori care 
trebuiau să execute în conti
nuare operațiile. Dacă e așa, 
ne întrebăm : cum și unde 
vor fi eșalonate în primul 
trimestru al anului viitor echi
pele de bază — de zidari, de

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

In unitățile de desfacere a cărnii din Lupeni

Marfa bună, din belșug, trebuie 
să fie și servită civilizat

In ultimul timp au sosit la 
redacție cîteva scrisori în ca
re numeroși cetățeni din ora
șul Lupeni ne aduc la cunoș
tință comportarea necivilizată 
față de cumpărători și servirea 
preferențială în unitățile de 
desfacere a cărnii. Iată cîțiva 
semnatari ai scrisorilor : Fă- 
nică Crețu, str.. M. Eminescu, 
Iosif Vențel, str. Parîngului, 
Victoria Nicolae și Maria Fu-

lop str. Gorunului. Pornind pe 
urmele acestor scrisori am vi
zitat unitățile de desfacere a 
cărnii din Lupeni, însoțiți de. 
tovarășa Maria Stoi, inspector 
comercial pe lingă Consiliul 
popular Lupeni. In rîndurile 
de mai jos am sintetizat reali
tatea, așa cum se afla în di
mineața vizitei (miercuri 14 
noiembrie a.c.).

Pricina... nedumeririi

A -----

EVIDENȚIAȚI IN 
MUNCĂ

Uteciștii din Valea 
Jiului participă cu ab
negație Ia realizarea 
exemplară a sarcini
lor de producție. A- 
ceasta o dovedește și 
faptul că din peste 
9 500 de tineri an
trenați în întrece
rea socialistă, mai 
mult de 3000 sînt de
clarați lunar eviden- 
țiați în întrecere. Ia
tă numai cîțiva din

tre cei mai cunoscuți: 
Constantin Chițoiu, 
E. M. Lonea, Ionel O- 
prea, Ion Mondoca, 
E. M. Lupeni, Ale
xandru Sima E. M. 
Vulcan, Mihai Ceucă 
E. M. Uricani și alții, 
tineri mineri care prin 
realizările lor în pro
ducție, prin activita
tea politică ce o des
fășoară fac cinste or
ganizațiilor pe care le 
reprezintă.

GAZUL DE MINĂ
— COMBUSTIBIL

Ca urmare a unei i- 
novații realizată de 
tehnicianul Mircea Su-

ba, șeful sectorului 
XII transport de la 
mina Lupeni gazul 
metan captat din mi
nă este utilizat în pre
zent la încălzirea ca
zanului uscătoriei de 
nisip pentru locomoti
vele electrice, în locul 
lemnelor și cărbunilor 
folosiți pînă acum. Se 
obține astfel o apre
ciabilă economie de 
combustibil.

MEDALION 
ARTISTIC PENTRU 

MUNCITORI

In cadrul acțiunilor 
de educație estetică 
și cunoaștere a valo
rilor artistice româ
nești, organizate de

Casa de cultură din 
Petroșani, ieri după- 
amiază, la cămi
nul muncitoresc al 
T. C. M. M., s-a des
fășurat un medalion 
consacrat marelui 
sculptor Constantin
Brâncuși. In încheie
re s-au prezentat pro
iecții de diapozitive.

NOI DOTĂRI LA
CASA DE COPII

In dorința de a crea 
condiții tot mai bu
ne de viață și învăță
tură elevilor, conduce
rea Casei de copii din 
Uricani acționează în 
permanență pentru 
dotarea bazei mate

riale cu noi articole 
de folosință îndelun
gată.

Recent au fost cum
părate 50 bucăți de 
covoare cu care s-au 
înzestrat toate dormi
toarele elevilor din 
internat.

ACȚIUNE
PATRIOTICĂ IN 

SUBTERAN

Tinerii de la mina 
Lupeni continuă ac
țiunile de muncă pa
triotică dedicate în
tronării ordinii și bu
nei gospodăriri în in
cinta minei. Ultima

acțiune, în care s-au 
remarcat îndeosebi ti
nerii din sectoarele 
III și IV, a avut loc 
în subteran. Obiecti
vul concret — descon
gestionarea căilor de 
acces și de transport. 
Tinerii au strîns și 
au trimis la ziuă 110 
armături, două căru
cioare cu scocuri și, 
diverse utilaje scoa
se din producție. O 
parte din acestea 
vor fi recondiționate 
și redate producției.

Ne aflam în unitatea nr. 105 
al cărei șef este Alexandru E- 
bergeni. După o oră de la des
chidere „șeful" nu avusese 
timp să-și îmbrace halatul. De 
asemenea, încă nu au ajuns 
pînă la această unitate (situa
tă în piața Lupeni) prețurile. 
Cumpărătorul deci ori ține 
minte de unde o vrea, toate 
prețurile pe sortimente și ca-

litate, ori se consolează și plă
tește atît cît i se cere. Că are 
în plus o bucată bună de os ? 
Și ce-i, puțin os, prea fac mof
turi cumpărătorii ! Și apoi, 
nici „noi nu primim fără os 
de la abator". Pentru că gra
majul nu era afișat, astfel in
cit cetățeanul să vadă ce can
titate de os i se cuvine la un 
kilogram de carne, am între

bat curioși fiind, care este de 
fapt acest gramaj :

— La carnea de vită, canti
tatea de os este de 250 grame, 
iar la cea de porc. 200 grame. 
(Alexandru Ebergeni). Recu
noaștem că aceste cifre au ri
dicat gradul nedumeririi noas
tre, sentiment pricinuit după 
ce în frigider am văzut îngră
mădită, (de cît timp ? !) slă
nină proaspătă și mai ales 
după ce am aflat că nimeni 
nu-i obligă s-o țină. O pot du
ce oricînd Ia întreprinderea 
lor (care se află la mică dis
tanță de unitate) unde este 
preparată. In rest, carne era 
suficientă, de porc, de vită, de 
pasăre. Servire să fie — dai? 
nu oricum — de carne nu se 
plînge nimeni.

Ionica FIERARU '
I

(Continuare in pag. a 3-a) ■/

P. D. Co-

formării

tanții militari ai R. A. 
Israelului.

Apelul Comisiei politice a C.C. al 
Partidului Socialist din Chile.

Delegația economica guvernamen
tală română a fost primită de Ciu 
En-lai. • Declarația M.A.E. al R. 

reene.

O nouă întîlnire între reprezen-

• Consultări în vederea 
unei echipe ministeriale în Turcia.
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I creației
| tehnice 
| cotidiene 
I Priveam, de mai multe mi- 

Inute, schițele pe care interlo
cutorul meu le așternea cu 
repeziciune pe hîrtie : citeva 
abataje imaginate din cre
ion, un întreg sistem de 
lucrări de pregătire și exploa
tare aflat parcă într-o rapi
dă metamorfoză, supus unei 
continue raționalizări de in
ventivitatea gîndirii creatoare.

Inginerul șef al minei Lo- 
Inea Ion Bălănescu este cit se 

poate de lapidar atunci cînd 
este rugat să explice obirșia 

Iunor inovații care se înrudesc 
printr-un miraculos numitor 

1 comun : eficiență economică 
deosebită dublată de simpli
tatea soluțiilor tehnice propu
se.

Inovația inginerului Ion 
Bălănescu constînd în înlocu- 

Iirea preabatajelor de sub co
periș în abatajele frontale 

Idin stratul 3 cu tuburi îngro
pate în vatră și care la explo- 

I atarea feliei inferioare vor 
' servi drept căi de aeraj este 
| aplicată deja la șase abata- 
Ije frontale ale minei, precum 

și la minele Dîlja, Aninoasa, 
Lupeni.

„Mi-ar fi greu să precizez 
cind am avut ideea precisă a 
posibilității folosirii canalelor 
de aeraj tubate la abatajele 
frontale, ne- spune autorul 

J inovației. Ceea ce îmi amin- 
I tesc foarte bine este faptul 

că de multe ori la ieșirea din 
mină m-am gindit la greutăți- 
le pe care le intimpinâni 
la executarea preabataje
lor de sub coperiș. Se săpau 
greu datorită nereguiarităților 
coperișului, evacuam in con
diții dificile producția, se exe
cutau numeroase lucrări de 
întreținere și totuși aveam 
multe surpări în zonele înveci
nate din abataj. Prin con
ceperea și experimentarea cu 
succes a acestei noi metode 
de realizare a aerajului îm
preună cu colectivul format din 
ing. Eugen Borza, economis
tul Petre Bălănescu și ing.

■ Aurel Marhan s-a reușit să 
Ise elimine toate aceste in

conveniente".

I Canalele de aeraj au rezol
vat o problemă dificilă care

I intervenea in exploatarea 
stratului 3 la mina Lonea in

| condiții econom'ce deosebit 
de favorabile ; anual se re- 

| nunță la executarea a pes- 
■ te 2000 metri de lucrări de 
| pregătiri, iar în final se ob- 
Ițin pe această cale econo

mii de peste 5 milioane lei.

IDin punct de vedere teh
nologic inovația a constituit

I o reușită deplină, urmată 
■ de alte și alte căutări. In cu- 
| rînd tuburile de aeraj vor fi 
I aplicate și în cazul exploa

tării stratului 5, renunțîndu-se 
Ila alte sute și mii de metri 

de lucrări de pregătiri. A fost, 
Iapoi, un moment cînd se pă

rea că aplicarea metodei 
I de exploatare cu banc sub- 
I minat la abatajele frontale 
I din stratul 3 va duce la im-

posibilitatea folosirii în con» 
tinuare a tuburilor de aeraj. 
Pentru a se evita 
rea sterilului din coperiș 
cărbunele din 
nat, 
unul, 
sub 
care 
rilor 
tara 
te,

amesteca- 
cu 

bancul submi- 
trebuiau executate nu 

ci... două preabataje 
coperis. Inginerul, pentru 

bunul mers ai lucra
și economicitatea aces* 
nu erau cauze abstrac- 

a propus o nouă soluție: 
preabatajul din bancul de 
cărbune ce va fi subminat, 
va fi înlocuit prin coborîrea 
vetrei abatajului de la felia 
de deasupra în zona coperi- 
șului, situație în care aerajul 
prin canale tubate fusese... 
salvat

Preocupări, frămintări în 
al căror deznodămint reușite
le par să predomine ca o 
binemeritată recompensă pen
tru acest efort novator. Care 
să fie oare resortul intim ol 
unor asemenea preocupări?
- Preocuparea către nou, 

continua 
mai bune 
buie să fie 
minant în 
ner. Însăși 
superioare 
tea de a 
complexe și 
Iuții optime 
vedere tehnic, cit și econo
mic.
- Este suficientă pregăti

rea teoretică în realizarea a- 
cestui dezide at ?

— Nicidecum. Mai sint ne
cesare o pasiune nedezmin
țită și multă, multă experien
ță practică.

— Pasiunea 
schimbarea 
ploatare ? !
- Poate. I 

atunci cind 
mină și de 
îți găsești 
timp cind 
lucrurile nu merg tocmai 
bine pentru că nu au fost 
gindite așa cum trebuia de 
la inceput.
- Unii susțin că experiența 

îndelungată duce mai degra
bă la rutină, decît la 
ție.
- S-ar putea să fie și 

unele cazuri. Adevăratul 
cian insă, specialistul 
„filtrează" experiența prin pro- 
pria-i gindire va găsi in ba
gajul de cunoștințe pe care 
i l-a dat viața și munca teme
iuri de 
re, de 
cred că 
inovații, 
plicit, posibilitățile de a-i 
gura o eficiență economică ri
dicată sint direct proporțio
nale cu experiența practică 
acumulată. Experiența de mun
că este cea care ne dă i- 
maginea exactă a ceea 
este cu adevărat necesar, 
permite să evaluăm exact po
sibilitățile dintr-un anumit mo
ment sau domeniu.
- Care sint satisfacțiile ca

re pot răsplăti acest efort 
de creație atît de caracteris
tic muncii inginerului ?

Una singură : mulțumi, 
oamenilor care pot lu- 

în condiții mai bune, ca- 
iși văd munca răsplătită 
rezultate superioare. Vă

căutare a celor 
soluții tehnice tre- 
un aspect predo- 
munca unui ingi- 

ideea de studii 
implică capacita- 
aborda probleme 
de a adopta so- 
atit din punct de

poate duce la 
metodei de ex-

Pentru că numai 
te simți legat de 

oamenii săi nu 
liniștea atita

ști câ acolo jos 
merg 1

că nu

inova-

așa in 
tehni- 

care

continuă prefecționa- 
satisfacții depline. Eu 

aplicabilitatea unei 
simplitatea ei și, im. 

asi-

ce
ne

rea 
era 
re 
de
imaginați ce am simțit cind 
la aproape doi ani de la ex
perimentarea canalelor tu- 
bate de aeraj un vechi mi
ner de-al nostru mi-a spus : 
„O fi bună metoda cu banc 
subminat, de ce să nu fie. Mă
car de-am obține aceleași 
rezultate ca și cu tuburile de 
aeraj cu care ți-e mai mare 
dragul să lucrezi și ne-au u- 
șurat mult munca I"

Activitate caracterizată
prin căutări permanente, 
meroase soluții tehnice a 
ror simplitate provine 
logica sobră pe care o 
nerează experiența muncii, 
Iuții care 
înaltă 
acestea
ordonatele 
rului minier care 
tot mai 
act de 
ginală.

nu
că- 
din 
ge- 
so- 

o 
economică, 
i din co-

să conducă la 
eficiență < 

sint citeva 
activității ingine- 

împrumută 
mult atributele unui 
creație tehnică ori-

Bujor BOGDAN 

________________ /
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I I

integrat în ritmul abatajelor I
De fapt pe cine căutam ? 

Căutam STUDENTUL, încăr
cat de emoțiile examenelor ? 
INGINERUL, înconjurat de 
planșe și de grijile vreunui a- 
bataj ? CONDUCĂTORUL 
TEHNIC, ale cărui gînduri se 
îndreaptă ba spre un destin, 
ba spre altul, oseilind între 
decizii aparent contradictorii, 
ca schimbarea unei metode de 
lucru sau a încadrării unui 
salariat ? CONDUCĂTORUL 
POLITIC, cu atîtea și atîtea 
răspunderi în complexitatea 
mereu dinamică a vieții noas
tre sociale ? Oricîte „limpe
ziri" de acest gen încercam, 
cu citeva zile în urmă, în 
drum spre interlocutor, oricît 
intîrziam dinadins pentru a 
realiza aceste limpeziri, nu 
găseam vreun răspuns la în
trebările „secrete" cu care în
cep toate interviurile din lu
me, pe care reporterul și le a- 
dresează cu severitate in pri
mul rînd sieși. Ce căutam ? 
Doream o discuție în care in
terlocutorul să ne vorbească 
de toate aceste ipostaze, o con
vorbire prin care studentul, 
inginerul, conducătorul teh
nic și cel politic să ne sprijine 
în realizarea unei imagini de 
ansamblu, axată pe două 
puncte de reper : 1) însemnă
tatea Institutului de mine din 
Petroșani în viața municipiu
lui și 2) Statutul politic și pro
fesional al absolventului aces
tui așezămînt de învățămint 
superior. Dacă pînă la capătul 
discuției aveam să aflăm mai 
multe răspunsuri, chiar și la 
întrebările nerostite, este me
ritul interlocutorului.

tele gării unde ni s-a părut 
provizorie însăși ideea de în- 
vățămînt superior pe aceste 
meleaguri. Doar după alți doi 
ani, cînd noul așezămînt și-a 
deschis porțile, provizoratul a 
luat sfîrșit și ne-am dat sea
ma că ne aflam într-o autenti
că citadelă a științei.

— Apropierea de producție, 
de experiența de muncă boga
tă a mineritului, de zona 
geografică în care ocupația de 
bază a populației era în mă
sură să furnizeze institutului- 
viitorii studenți, și mineritu
lui viitorii săi specialiști.

— Primul contact cu insti
tutul l-ați făcut deci în clă
direa din spatele gării.

— Am dori o recapitulare. 
Ce a însemnat, deci pentru 
Valea Jiului, înființarea In
stitutului de mine la Petro
șani ?

VALEA JIULUI
AMFITEATRU Al

PERFEGTIOVĂBII IIVGIIVEREȘI1
Interlocutor : ing. Gheorghe FEIER, secretar 

al Comitetului municipal de partid

— Vă rugăm, tovarășe se
cretar Gheorghe Feier să ne 
acordafi o convorbire avînd 
ca subiect Institutul de mi
ne din Petroșani, acum la o 
aniversare jubiliară.

,— Cu multă plăcere I

— Vă amintiți, desigur, 
de începuturile sfertului de 
veac pe care-1 sărbătorește 
institutul.

— Dacă vreți, să o luăm mai 
metodic. îmi amintesc. Dar nu 
fac parte din prima promoție. 
Eram încă în liceu cînd a luat 
ființă institutul.

— Intr-o clădire provizo
rie...

— Nu numai clădirea era 
provizorie. După doi ani de la 
înființare am absolvit liceul 
și, împreună cu mai mulți co
legi cu care optasem inițial 
pentru alte profesii, ne-am în
dreptat spre clădirea din spa-

• Invățămînt
• Cercetare
• Producție

— Da, însă tot din anii de 
liceu încă, prin profesorii-in- 
gineri care ne-au îndrumat 
spre această meserie. Și de la 
profesori venea o notă de pro
vizorat. Majoritatea erau din 
București ori Timișoara. Eram 
— studenți și profesori — a- 
tît de puțini îneît, în pauze, 
încăpeam cu toții într-un co
ridor destul de îngust. Și, din- 
tr-o dată s-a produs metamor
foza : o clădire modernă pe 
coridoarele căreia literal
mente ne pierdeam. Ne-au 
fascinat amfiteatrele luminoa
se, spațioase, așa cum
fascinat apoi, primele labora
toare, căminul. Atunci am în
țeles că 
tiție cît 
și deloc

ne-au

era vorba de c inves- 
se poate de „solidă" 
provizorie.

— La scurt timp, investi
ția a fost întregită și prin 
mutarea facultății de la Bu
curești la Petroșani.

— Exact! Și a corpului 
profesoral.

— Astăzi, după un sfert 
de veac ne apare tuturor, cu 
claritate, rațiunea înființării 
institutului la Petroșani: a- 
propierea de producție.

— E greu de imaginat cum 
ar arăta municipiul nostru da
că institutul nu ar fi luat fi
ință aici. Dar, la întrebarea 
dinainte e mai ușor de răs
puns. Institutul a însemnat 
dezvoltarea mineritului, a o- 
rașelor, a însemnat o mutație 
de mare anvergură în profesi
unea de miner, de la rudiment 
pînă la culmile de astăzi, la 
știință. O schimbare radicală 
în modul de viață al mineri
lor.

— Vorbiți-ne, vă rugăm, 
despre primele promoții de 
ingineri.

— Ce pot să spun decît că au 
fost așteptate cu multă nerăb
dare. Că ne-am încadrat re
pede în colectivele de atunci, 
— n-aveam timp de pierdut — 
colective unde am fost primiți 
cu dragoste și încredere. Da
că aș fi întrebat despre „a- 
mortizarea" investiției făcute 
îa Petroșani ar trebui să fac 
cîteva calcule : cît a costat in
stitutul, cît au costat de a- 
tunci cei aproape 4 000 de ab
solvenți ai săi, în decurs de un 
sfert de veac, iar suma să o 
raportez la dinamica mineri
tului Văii Jiului, ca și din în
treaga țară. Eu fac parte din 
promoția a patra, dar cred că 
amortizarea imaginată mai 
sus se realizase deja, din pri
mele trei promoții. încă de a- 
tunci s-au pus bazele dezvol
tării și modernizării care a 
urmat. Apoi, desigur, promo
țiile imediat următoare au 
contribuit foarte mult la siste
matizarea minelor, la concen
trarea producției, deschiderea 
de noi cîmpuri miniere pe ba
za unei gîndiri moderne, in
troducerea unor metode de ex
ploatare avansate.

— înțelegem că primii in
gineri au fost beneficiarii 
unui credit moral.

— Intr-adevăr. Se spune că 
un singur om nu poate să con
struiască într-o viață de om, cît 
poate visa într-o singură noap
te. Dar mai mulți oameni pot.

Aici, sîntem martorii unor în
drăznețe înfăptuiri, ai materi
alizării multor visuri ingine
rești transpuse în practică în
că de primele promoții cărora 
societatea le-a acordat un u- 
riaș credit. Miliarde de lei au 
fost încredințate în mîini sigu
re, Cu o pasiune nemăsurată, 
ajutîndu-se între ei, ajutați în 
continuare de institut ei au 
certificat statutul ce-1 deți
neau în societate, au confirmat 
creditul acordat.

— Deci, după absolvirea 
institutului nu afi Întrerupt 
legătura cu amfiteatrele. 
Vreți să ne spuneți; tovară
șe secretar, există la institut 
o anumită sală de care vă 
leagă amintiri de neuitat f

— Există. Și se numește 
A 1. Aici am făcut prima oră 
adevărată de curs, aici am dat 
primul examen, apoi exame
nul de stat. Mai recent, aceas
ta nu trebuie s-o scrieți, 
tot aici am susținut pri
mul examen pentru docto
rat.

— Ca inginer miner există 
un abataj de oare vă leagă 
la iei, o amintire de neui
tat f

— Și acest loc există : aba
tajul 605 de la mina Lonea.

— In ce constă amintirea?

— Eram șef de sector. Am 
coordonat asanarea unui foc 
de mină, ajutat de colegii mei 
ton Bălănescu, Adrian Cazan 
și Vasile Marta. Timp de un 
an s-a lucrat fără întrerupere. 
Erau zile cînd lucram efectiv 
24 de ore din 24, iar a doua zi 
ne vedeam în continuare da 
celelalte treburi ale sectorului 
Trebuia să dăm și cărbune.

— Ce asemănare poate fi ' 
stabilită între un abataj șl 
un amfiteatru ?

— In ambele se învață. Și, 
în ambele se dau examene. Fa
ță de profesori — fie universi
tari, fie oamenii abatajului — 
contractezi o datorie care nu 
are scadență.

— Pentru că afi adus von- 
ba, ce îndatoriri are un in
giner minier ?

— Una singură : Perfecțio
narea.

— Ne apropiem de final. 
Ce înseamnă Valea Jiului 
pentru absolventul de azi al 
Institutului de mine ?

— Pentru că am pătruns în 
planul metaforelor, iată răs
punsul : un uriaș amfiteatru, 
cu foarte mulți profesori și e- 
xaminatori. Este, dacă vreți, 
locul unde cu cît inginerul 
răspunde mai bine la exame
nele meseriei și ale vieții, cu 
atît își afirmă mai plenar per
sonalitatea, cu atît își confir
mă mai mult statutul încredin
țat de societate.

— Vrefi să denumiți a- 
cest statut ?

— Conducător politia și 
tehnic al colectivului de care 
răspunde.

Interviu realizat de t 
Ion MUSTAȚA

Ziua de practică săptămî- 
nală a studenților în 
producție la întreprin

derea de utilaj minier din Pe
troșani are aspectul unei obiș
nuite zile de muncă, prezența 
lor, alături de muncitori, lu- 
crlnd umăr la umăr, nu este se
sizată.

— Practica nu este altceva 
decît muncă efectivă, ne spu
nea tovarășul ing. Constantin 
Armeanu, șef de lucrări la dis
ciplina tehnologia materialelor 
și mașinilor unelte, ale căror 
cursuri și lucrări de laborator 
se desfășoară la I. U. M. Petro
șani. Uzina ne-a pus la dispozi
ție o sală pentru curs iar apli
cațiile practice se fac în secți
ile productive cu studenții a- 
nului I ingineri și subingi- 
neri. Repartizarea lor, în func
ție de opțiunile manifes
tate pentru locurile de mun
că, îi face componenți activi ai 
echipelor și brigăzilor, a- 
vînd un regim de muncă iden
tic cu al muncitorilor, cu a- 
ceeași responsabilitate în cali
tatea și ritmul lucrărilor, cu a- 
ceeași disciplină. Această in
tegrare, totală aș spune, a în- 
vățămîntului cu producția con
stat că este îmbrățișată cu mul
tă plăcere și de către studenți, 
și de către muncitorii uzinei 
care ne sprijină efectiv în acți
unea noastră. E de prisos să 
mai insist asupra valorii aces
tui sistem care împletește orga
nic, armonios studiul teoretic 
cu practica. înșiși studenții îi 
desprind importanța formativă 
și educativă.

Cercetarea științifică a stu
denților apare, astfel, ca un 
rezultat firesc al cunoașterii 
producției și a necesităților ei. 
Pe Nicolae Vucan, student în 
anul V al facultății de mine, 
l-am întîlnit într-una din pau
zele sesiunii științifice jubilia
re. Este un tînăr cercetător fră- 
mîntat de gînduri, idei și nou
tăți în tehnica mineritului.

— „Realizarea unui metano- 
metru de construcție româ
nească" este tema comunicării 
științifice, prezentată zilele a- 
cestea și apreciată cu premiul 
l. Sînteți unul dintre autori. 
Cum ați ajuns la realizarea a- 
cestei teme ?

— împreună cu colegii Ion 
Tripșa și Iosif Gruneanțu lucrez 
de patru ani la diferite teme 
iar realizarea acestui metano- 
metru (cu alarmă sonoră și lu
minoasă, cu posibilitatea de a 
deconecta utilajele la mărirea

conținutului de metan) s-a ivit 
ca o necesitate a celorlalte și 
reclamată de producția mi
nieră. Metanometrui nostru 
este o noutate absolut origina
lă, contractată cu Centrala 
cărbunelui Petroșani. Cel de 
import, folosit acum în produc
ție, are o serie de deficien
țe, al nostru — dacă se va 
realiza și camera de arde
re de către Institutul de fi
zică și chimie al Academiei

— va fi complet nou, chiar 
la nivel mondial.

Prezența Institutului de mi
ne în viața economică se re
marcă și prin luarea în studiu 
a unor teme de către colecti
ve ale cadrelor didactice.

— In urma unui studiu refe
ritor la îmbunătățirea transpor
tului la mina Leurda din bazi
nul carbonifer Motru — ne 
spunea tovarășul prof. dr. ing. 
Ion Marian — s-a reproieciat 
acest proces și, în urma apli
cării noilor soluții ce le-am re
alizat, mina a putut să-și rea
lizeze capacitatea proiectată. 
A fost aplicat în 1971 iar eco
nomiile realizate sînt de apro
ximativ 8 milioane pe an. De-a 
lungul anilor astfel de studii, 
reclamate de producție și apli
cate, sint multe...

Concepția partidului nostru 
privind integrarea lnvățămln- 
tului cu cercetarea și produc
ția are în vedere pregătirea vi
itorilor specialiști într-o strln- 
să dependență cu viața dar și 
sporirea contribuției la dezvol
tarea activității șfijnțlfice le
gate de cerințele producției. 
Prin amenajarea unui atelier- 
școală la Institutul de mine, 
prin practica studenților, con
cepută și desfășurată ca mun
că efectivă, prin cercetarea ști
ințifică, cooptarea unor speci
aliști din producție în lnvăță- 
mîntul superior și prezența ca
drelor didactice în producție 
(comitete ale oamenilor mun
cii, consilii tehnico-științifice 
în întreprinderi), Institutul de 
mine se află în relație nemijlo
cită cu problematica procesului 
extractiv. Aflat în cel mai im
portant bazin carbonifer al tă
rii, de un sfert de secol Institu
tul de mine este, în mod con
stant, un centru de formare 
practică a specialiștilor și de 
elaborare a unor noi soluții 
pentru sporirea eficientei mun
cii și reducerea efortului fizic 
al minerilor.

T. SPĂTARU

Un modern laborator rea
lizat de colectivul catedrei 
de electrotehnică, cu spri
jinul studenților.

Foto : Ion LICIU

In drum spre căminul stu
dențesc, cu satisfacția dato
riei împlinite, după o rod
nică zi de cursuri.
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Emisiuni Interesante 0 întîlnire
fructuoasă

Iulian IORDACHE, 
lăcătuș, mina Livezeni, 
subredacția Petroșani

în 
iu- 
ra 
Dil

Fiecare comunist, 
om al muncii are îndatorirea de a 
cu toată fermitatea pentru crearea 
climat responsabil în activitatea de 
zi, contribuind astfel la îndeplinirea

Răspunsul se decide

in scopul satisfacerii necesităților economiei 
naționale aflată în plin avînt, al creșterii 
continue a nivelului de trai al tuturor oame
nilor muncii.

Fiind vorba de o acțiune care vizează activi
tatea de zi cu zî a fiecărui salariat, eco
nomisirea energiei electrice va putea fi 
realizată în condiții 
participare efectivă a

prin preluarea
sarcinilor ce-i revin

optime doar printr-o 
fiecărui om al mun- 

cu responsabilitate 
fiecăruia, la

său de muncă. Transpunerea în viață a 
prevederilor conținute de aceste documente 
de o deosebită însemnătate presupune un 
plus de exigență față de activitatea proprie, 
ca și a întregului colectiv, 
fiecare 
acționa 
acestui 
fiecare
exemplară a sarcinii trasate de partid de 
a utiliza cu cît mai multă chibzuință aceas
tă importantă avuție a poporului nostru pe 
care o reprezintă energia.

acum, prin acțiuni 
ferme, eficiente ! „Găinarul"

(Urmare din pag. 1)

înființată cu cîtva timp 
urmă, mai precis în luna 
nie a acestui an, stația de 
dio-amplificare din cadrul 
nei Livezeni (operatoare Mag
dalena Gruber) desfășoară o 
susținută activitate mobiliza
toare în rîndul salariaților. E- 
misiunile cu teme diverse le
gate de realizarea sarcinilor 
de producție zilnice și decada- 
le, combaterea risipei, respec
tarea normelor departamenta-

le de protecție a muncii, sînt 
cele mai frecvente.

Tot prin intermediul acestei 
stații sînt prezentate o serie 
de evenimente politice interne 
și internaționale, dispoziții, 
articole din presa centrală și 
locală, muzică populară și u- 
șoară. Așadar, o utilă activita
te de informare a minerilor și 
în sprijjnul producției.

la

Marîa bună, din belșug, trebuie să îie
și servită civilizat

Activele pionierești de 
școlile de pe raza orașului U- 
ricani au avut o întîlnire fruc
tuoasă din care au avut multe 
de învățat. întrunirea coman
damentelor pionierești a avut 
ca scop instruirea activelor și 
stabilirea funcțiilor în cadrul 
comandamentului orășenesc al 
pionierilor. Totodată. întîlni- 
rea a constituit și un fructuos 
schimb de experiență între u- 
nitățile de pionieri, în cadrul 
ei stabilindu-se unele acțiuni 
comune la nivel de oraș.

S-a făcut, de ’asemenea, 
trecere 
lor din

o 
în revistă a activități- 
anul precedent.

(Urmare din pag. 1) Mai ales, după
în...La ora cînd am intrat 

Unitatea nr. 106 șeful Albert 
Szotyori nu se putea plînge de 
prea mulți clienți. Ne-a făcut 
plăcere să-1 cunoaștem mai a- 
les că era unul din cei recla
mați de mai mulți cetățeni 
pentru... „700 grame de os la 
2 kilograme de carne*- și pen
tru că „ne vorbește necuviin
cios**. Iată și părerea șefului 
de unitate :

— S-ar putea să fie așa, ve
deți și dumneavoastră pot eu 
să vorbesc urît ? Poate am 
glumit și eu...

Da. poate.
ce se întoarce din... vecini (bu
fetul zis popular ,,Cucu“) un
de gurile rele spun că se cam 
duce I E drept însă, noi l-am 
găsit în unitate. Aici existau 
prețuri afișate, dar gramajul 
de la care se pare că pornesc 
toate necazurile nici aici nu 
exista decît în mintea șefului 
unității : la carne de vită de 
calitate superioară 270 gra- 
me/kilogram, la cea de porc 
170 gr./kg. După cum se ob
servă. aici, față de unitatea 
105 există alte... norme de gra
maj dar aceeași rațiune.

Dacă nu vă convine, puteți pleca,
nu vă mai servesc f

Aceasta este replica vînză- 
tcr.jlui' Nicolae Sicoi de lă u- 

"nlîatea nr. 107, replică pe care 
am aflat-o din scrisorile pri
mite. Și este adresată oricărui 
nemulțumit care îndrăznește 
să atragă atenția, că de banii 
pe care-i dă, carnea nu cores
punde calitativ. Alt vînzător, 
V aier Cîmpeanu, are tabietu
rile lui .In timp ce clienții aș
teaptă la ușă, dumnealui tre
ce peste drum la „Vînătorul** 
(bufet) de unde se întoarce, a- 
gale, fumînd. Semnatarii scri
sorii citează ca martori ai a- 
e stor întîmplări dese, pe vîn
zătorii aceleiași unități, Atilla
Nagy și Ludovic Rizan.

Am reținut că unitatea 107, 
al cărei șef este Alexandru 
Nagy, avea carne suficientă, 
de calitate excelentă, camera 
frigorifică foarte curată și or
donată. In general totul era 
așa cum trebuie. In afară de 
cele semnalate mai sus și de 
cele două nume — Rizan și 
Sicoi — care nu știm de ce a- 
par aici, din moment ce 
ceștia doi nu sînt angajați! 
nității. Am fost lămuriți 
șeful unității :

— Rizan este pensionar 
mai vine din cînd în cînd
ne ajute, că e meșter priceput. 
Nu avem nimic împotrivă, dar 
dacă lucrează cu marfa ar tre-

bui să îndeplinească niște 
condițiuni impuse de lege, să 
aibă și el buletin medical, cu 
analize lunare ca întreg per
sonalul (n.n.).

Cît despre tovarășul Sicoi, 
acesta „de mîine“ (e vorba de 
15 noiembrie a.c.) va fi anga
jat la unitatea 107 care va lu
cra în două schimburi. Amin
tim că sesizarea primită la re
dacție se referă la luna octom
brie, cînd sus-numitul nu era 
angajatul unității, dar vorbea 
după cum s-a văzut.

Pentru că ni s-a părut to
tuși cel mai apropiat de ade
văr iată ce ne-a spus tovară
șul Alexandru Nagy referitor 
la gramaj (care nici aici nu 
ra afișat):

— La carnea de vită se 
170 grame de os, iar la cea 
porc 140 gr.

★
Concluziile sînt clare,

toate, unitățile vizitate din Lu- 
peni, marfă este din abunden
ță, sortimente diverse de ca
litate bună. Nemulțumirile 
sînt pricinuite de comportarea 
necivilizată a vînzătorilor ca
re se manifestă sub două as
pecte : 
adresate 
servirea 
primesc 
timp ce 
mească și oasele. Și adevărul 
acesta a ieșit la iveală din 
încercarea de a ascunde oame
nilor gramajul. Mai mult, nici 
vînzătorii, nici gestionarii nu-1 
cunoșteau deși... sînt obligați.

e-

dă 
de

In

a
ți- 
de

Și 
să

vorbe necuviincioase 
cumpărătorului și 

preferențială. Unii 
carne frumoasă, în 
alții trebuie să pri-

vinde 
kilo- 

norma

Dumitru SÎRBUSCA, 
președintele 

Consiliului orășenesc Uridani 
al organizației pionierilor, 

subredacția Uricani

Prof.

exemplu — dacă toate aceste 
operații pregătitoare vor con
tinua să întîrzie ?

La Vulcan, de cîtva timp, la 
blocul A-3 cu 65 apartamente 
lucrările de săpare a fundați
ilor au început, după care, ca 
și la Petroșani, au 
oprite. La Lupeni, la 
L—1 cu 80 apartamente 
trasată doar fundația, 
care nu s-a mai făcut 
La Uricani, la blocul C—3 cu 
60 apartamente, de peste trei 
săptămîni fundația este execu
tată doar pe jumătate.

Cunoscînd că în anul viitor 
se vor construi în Valea Jiu
lui aproape 1 200 apartamente, 
ar însemna că în trimestrul 
I, dacă s-ar păstra ritmicita
tea normală, ar trebui preda
te 300 apartamente. îngăduie 
situația actuală a pregătirilor 
acest lucru ? Fără îndoială 
că nu. Chiar dacă, deocam
dată, nu a fost stabilit grafi
cul de predări pe anul 1974, 
ceea ce nu depinde numai de 
Grupul de șantiere din Petro
șani, (ne întrebăm, totuși, de 
ce s-a întîrziat ?) execuția 
unor operații ar trebui să fie 
în plină desfășurare. Pentru 
că ceva tot va trebui să se 
predea și în primul trimestru!

Știind că procesul tehnolo
gic — 
impune 
a unui 
pînă la 
blocurile H 1—3 din Petro
șani și un tronson al blocului 
C—3 din Uricani satisfac a- 
ceastă condiție (dacă, evident, 
din acest moment chiar, vor 
fi impulsionate aici lucrările 
întrerupte).

fost... 
blocul 
a fost 
după 

nimic.

desfășurat normal — 
ca durata de execuție 
bloc să fie de cinci 
unsprezece luni, doar

Din discuția purtată cu to
varășul Dumitru Stancu, șeful 
compartimentului tehnic al 
Grupului de șantiere din Pe
troșani, am desprins un alt 
aspect care condiționează e- 
xecuția din vreme a obiecti
velor ce urmează să fie pre
date în anul viitor finanța
rea.
joritatea din lucrări, 
și o parte din cele 
deja, nu au asigurate fonduri 
pentru a fi executate. S-a ac
ționat de către șantiere, depă- 
șindu-se unele prevederi ale 
legislației uneori, In scopul 
creării de condiții pentru 
desfășurarea normală a lucru
lui 
Dar, 
în 
ceastă dată doar la 
Uricani s-ar putea impulsiona 
lucrările, doar aici fiind asi
gurată finanțarea obiective
lor atacate ca front de lucru 
pentru anul viitor. Or, aceas
ta este obligația beneficiarului 
care va reclama în 1974 întâr
zierile.

Se impune, deci, ca atît be
neficiarii cît și 
să-și concentreze 
pentru îndeplinirea 
condițiilor care să 
eșalonarea judicioasă a pre
dărilor pe tot parcursul anu
lui în care vom păși curînd. 
De pe acum acestei acțiuni, 
mai ales în condițiile întîrzi- 
erilor care se înregistrează, 
trebuie să i se acorde atenția 
cuvenită. Este singura cale 
prin 
na te 
curs 
anul 
alta, 
repete istoria**.

Deocamdată, marea ma- 
chiar 

atacate

în anul 
respectînd 

vigoare, pînă

următor, 
legislația 

la a- 
Vulcan și

executantul 
eforturile 

tuturor 
asigure

care greutățile întîmpi- 
pe parcursul anului 
vor putea fi evitate 
care urmează Nu
dar ca să „nu se mai

în 
în 
de

Rugbi, divizia A

Știința Petroșani - Politehnica lași I4-Ii (6-6)
u- 
să 

care, 
pro

fet de 
care

Dacă Albert Szotyori 
270 grame de os la un 
gram de carne (este 
după dumnealui) pe lîngă ca-,
re mai scapă vreo 40 grame, 
că „doar n-o fi foc“, este nor
mal ca omului să nu-i convi
nă. De aceea, pentru frînarea 
nemulțumirilor, gramajul să 
fie afișat în unități, astfel ca 
oamenii să vadă, să aibă posi
bilitatea de a cîntări pentru 
că este vorba de banii lor. De 
ce să fie la cheremul vînzăto
rilor ? V

Cît despre injurii, este inad
misibil ca în mentalitatea 
nor angajați din comerț 
persiste comportarea, 
denotă că unitatea este 
prietate... personală. Ce 
comercianți sînt aceia
spun, „nu-ți convine, du-te în 
altă parte, eu nu te mai ser
vesc*1 ? ! Nu încheiem înainte 
de a aminti că, aceleași aspec
te ne-au fost, sesizate și de 
gospodine .din Vulcan, refe
ritor la atitudinea necuviin
cioasă a măcelarului Arpad 
Iarto,unitatea 111 Vulcan.

Pentru lichidarea neajunsu
rilor întreprinderea conducă
toare trebuie să afișeze, să le 
facă cunoscute și cumpărăto
rilor prețurile, gramaj ele. De 
asemenea, angajații care lu
crează în unitățile de desface
re a cărnii, să-și revizuiască 
comportamentul, astfel îneît 
servirea civilizată să pătrun
dă (cele de mai sus demon
strează că n-a pătruns încă) 
în toate unitățile comerciale.

Intr-un frumos decor de iar
nă, pe un „covor** de 5 cm de 
zăpadă, miercuri s-a desfășu
rat meciul de rugbi contînd 
pentru etapa a V-a a diviziei 
naționale A de rugbi, între e- 
chipeie studențești din Petro
șani și Iași.

In ciuda timpului răcoros, 
spectatorii, în număr destul 
de mare, au aplaudat victoria 
favoriților și jocul bun pres
tat de aceștia. Credem că rug- 
biștii noștri și-au găsit „ca
dența**, și merită felicitări 
pentru aportul adus la reve
nirea echipei tînărul antre
nor Vasile Băltărețu, care a 
condus bine echipa în teren și 
ca jucător. Prima repriză este 
echilibrată atît ca joc cît și 
ca număr de

In min. 20, 
înaintării, un 
este surprins 
Fălcușanu transformă lovitu
ra de pedeapsă.

După numai 10 minute, la

a- 
reu- 
este

puncte.
Ia o acțiune a 
jucător advers 

în ofsaid, iar

un atac al oaspeților mingea 
bătută de Zamfir înain
te, este urmărită cu 
tenție și Filipescu 
șește o încercare care
transformată de Gheorghiu. 
Scor 6—3 pentru oaspeți.

Studenții din Petroșani 
galează spre sfîrșitul primei 
reprize prin Martin, pare 
transformă o lovitură de pe
deapsă.

După pauză, cei care domi
nă și-și impun jocul, sînt stu
denții din Petroșani, care ne 
incintă prin dîrzenie și faze 
de o rară frumusețe, mingea 
circulînd la „mînă“ de la îna
intare la linia de troacari și 
invers.

Astfel, în min. 55, la o minge 
cîștigată la grămadă, se des
chid treisferturile, mingea re
vine înaintării și se înscriu 4 
puncte în urma unei încercări 
realizate de Talpă ; Martin nu 
transformă. Gazdele atacă în 
continuare în trombă și își

e-

măresc avantajul prin Stăn- 
culeanu care înscrie un eseu. 
Scorul devine 14—6 pentru 
Știința Petroșani, scor cu care 
se încheie partida.

In concluzie, a fost un meci 
de o bună faetură tehnică, in 
care s-a remarcat întreaga îna
intare a Științei iar dintre troa- 
cari mai mult ne-a plăcut 
Stănculeanu și Dumitru. La 
fluierul arbitrului P. Ionescu 
din București, care a condus 
foarte bine, s-au aliniat forma
țiile : Știința: Talpă, Ortele- 
can, Radu, Băltărețu, Ștefan, 
Veștemeanu, Constantin, Ra
dulescu, Neagu, Fălcușanu, A- 
bribula, Dumitru, Burghelea 
(Moroe), Stănculeanu, Martin : 
„Poli" Iași : Neculau, Laszlo, 
Bădina, Manasz, Cacoveanu, 
Zamfir, Borș, Geamnăna. Ru- 
joiu, Botgros, Gheorghiu, Fili- 
pescu, Tăcu, Marinei, Cihoda- 
ru.

Emilian NEAGOE

Emil Ciobotaru, din Lo- 
nea, recidivist, în seara zilei 
de 3 octombrie a.c., aflîn- 
du-se în stare de ebrietate, 
s-a dus la locuința numitu
lui M. Ion, din cotețul că
ruia a furat nouă găini. La 
percheziția făcută de mili
ție la domiciliul hoțului 
s-au mai găsit doar 5 găini, 
restul fiind deja... sacrifica
te. In timpul cercetărilor, 
„găinarul** s-a apărat spu- 
nînd că a luat găinile doar 
pentru faptul că M. I. îi era 
dator cu o sumă de bani. In 
instanță, însă, nu a mai sus
ținut același lucru. Era un 
argument prea de... „cui- 
bar“ ca să reziste. A fost 
condamnat la 1 an închi
soare.

f pe.„ „geantă"
Emil loan Iancio, fost an

gajat la sectorul Lupeni i l 
E.G.L., avea în primire — 
fiind conducător auto — 
mașina 21 HD 2514. In 2 au
gust 1972, predînd mașina 
altui șofer, „a omis** să mai 
consemneze în procesul ver
bal de predare-primire și 
cele 4 cauciucuri ridicate de 
la magazia unității cu cîte- 
va luni în urmă. Paguba de 
8 790 lei — faptă încadra
tă de instanță la abuz de 
încredere —, i-a adus lui 
E. I. Iancio o condamnare 
de un an și șase luni închi
soare. Cum s-ar spune, a- 
cum e pe..... geantă".

N. GHERGHIN, 
judecător

0 neglijență 
crasă

Plutonierului Gheorghe 
Dragomir, din cadrul mili
ției Petroșani nu-i scapă 
nici o neregulă în sectorul 
său, sesizîndu-le la timp și 
luînd operativ măsurile ce 
se impuneau. In noaptea de 
17-18 noiembrie a.c.. cu o- 
cazia rondului ce-1 efectua 
a depistat că unitatea nr. 
63 — Piață, aparținînd
I.C.L.S.A., avea ușa deschi
să. Gestionara Dușița Sicoie, 
dînd dovadă de o crasă ne
glijență. a uitat la plecare 
să o mai închidă. „Deranja
tă" în toiul nopții de acasă, 
pentru a face ceea ce avea 
obligația să facă la timpul 
cuvenit, gestionara a pri
mit din partea organelor 
de ordine un avertisment, 
urmînd ca întreprinderea 
sus-amintită să ia măsurile 
administrative ce se impun.

Cpt. Toma FALON

Atrage atenția lucrătorilor de la preparații
Că le revine ca obligație să cunoască și să 

respecte cu strictețe în activitatea zilnică nor
mele de tehnică a securității muncii, instruc
țiunile referitoare la aceste norme și legisla
ția muncii.

Nu pierdeți nici o clipă 
din atenție faptul că orice 
accident de muncă este ge
nerat în primul rînd de in
disciplină în muncă, de 
nerespectarea normelor de 
protecție a muncii, întîr- 
zieri, nerespectarea indica
țiilor specifice locului de 
muncă și altele. Prin în
călcarea disciplinei muncii 
se ajunge la accidentarea 
celor în cauză și a celor din 
jur, provocîndu-se totoda
tă pagube materiale și chiar 
pierderi de vieți omenești.

Iată cîteva din principa
lele prevederi ale norme
lor de protecție a muncii 
obligatorii de a se respecta 
în timpul programului de 
lucru în incinta preparați- 
ilor.

La instalațiile 
de preparare

In locurile de muncă din 
instalațiile de preparare în 
care Se produc degajări de 
praf, vor fi aplicate sisteme 
de captare a acestuia, cores
punzător prevederilor nor
melor art. 224.

Gurile de alimentare ale 
silozurilor vor fi acoperite 
cu grătare metalice a căror 

deschidere (ochiuri) va fi cu 
10 la sută mai mare decît 
dimensiunea maximă a bu
căților de material care se 
însilozează. Ușile de intrare 
de la partea superioară a 
silozurilor vor fi în perma
nență închise, intrarea pe 
uși fiind permisă numai per
soanelor însărcinate cu con
trolul, repararea sau de
blocarea silozurilor.

La intrarea în silozuri se 
vor respecta următoarele 
reguli :

< oprirea și blocarea in
stalației de alimentare ;

0 oprirea evacuării mate
rialului din siloz și bloca

rea mecanismelor de golire;
0 asigurarea iluminatului 

în interiorul silozului;
0 verificarea centurei de 

siguranță și a funiilor de 
suspendare.

Persoana care va executa 
operația de deblocare va fi 
legată cu centură de sigu
ranță prevăzută cu două 
frtnghii din care una va fi 
ținută de două persoane a- 
flate pe platforma supe
rioară a silozului. Acestea vor 
urmări cu atenție operația 
de deblocare, în caz de pe
ricol ridicînd imediat persoa
na aflată în siloz.

Executarea reparațiilor în 

siloz se va face numai după 
completa evacuare a mate
rialului și numai de pe po
duri sau schele care să a- 
sigure securitatea celor ce 
efectuează aceste lucrări. 
De la caz la caz, unele re
parații se vor putea executa 
și de pe patul materialului 
însilozat însă numai cu a- 
probarea șefului instalației 
de preparare și cu prevederi 
suplimentare de protecție.

Cînd reparațiile necesită 
sudură, se vor lua măsuri 
speciale de pază contra in
cendiilor și pentru asigura
rea unei ventilații corespun
zătoare.

Obligații majore 
de mare răspun
dere ale maiștrilor, 
șefilor de secții, 
ateliere, sectoare 

și depozite
— Să se supravegheze a- 

‘ tent păstrarea, întreținerea 
și funcționarea corespunză
toare a utilajelor.

— Să se întrebuințeze cen
tura de siguranță în cazul 
unor lucrări la înălțime ;

Sudori ! Este necesar ca la 
punctul fix de sudură în
treaga instalație electrică să 

•fie legată de rețea printr-un 
întrerupător de protecție și 
va fi legat la pămînt pentru 
prevenirea pericolului de e- 
lectrocutare. Sudorul trebu
ie să lucreze pe un covoraș 
de cauciuc electroizolant și 
trebuie să poarte mănuși și 
cizme electroizolante iar pe 
cap de asemenea o cască e- 
lectroizolantă care să acopere 
bine ceafa. Totodată, trebu
ie ca hainele să fie bine 

închise pe corp pentru a nu 
lua foc.

Lucrările curente de cu
rățire și reparații ale agre
gatelor electrice și a came
relor de praf de la electro- 
filtre și separatoare elec
tromagnetice se vor executa 
numai după scoaterea de 
sub tensiune a instalațiilor 
respective.

In același timp se vor lua 
măsuri împotriva pătrunde
rii gazelor de ardere în ca
mere.

La exploatarea cuptoare
lor, uscătoarelor rotative și 
a răcitoarelor tubulare este 
interzisă punerea în func
țiune a acestora în următoa
rele situații :

— cînd se produc vibrații 
sau șocuri anormale la gru
purile de sprijin sau antre
nare :

— nu sînt curățate came
rele și canalele de gaze și 
fum ;

— corpul cuptorului (us- 
cător-răcitor) este deformat;

— în mecanismele de an
trenare sau îmbinările man
talelor ar exista ansambluri 
stabilite ;

— unele din agregatele 
fluxului respectiv (injecto- 
rul, ventilatoare de tiraj 
etc.) nu funcționează ;

— dispozitivele de protec
ție nu sînt în bună sta
re.

înainte de aprinderea fo
cului și punerea în funcțiu
ne a instalației, în secție nu 
va rămîne decît personalul 
însărcinat cu această opera
ție. De asemenea, înainte de 
a aprinde cuptorul (uscăto- 
rul) se va aerisi timp de 15 
minute.

Cînd cuptorul este rece, a- 
prinderea focului se va fa
ce numai cu șubărul des
chis.

Cuptorul (uscătorul) rota
tiv va trebui imediat oprit 
cînd apar pete roșii pc cor
pul exterior al acestuia și 

dacă pe căptușeală apar 
porțiuni arse. La oprire se 
întrerupe mai întîi alimen
tarea cu minereu (cărbune), 
apoi cu combustibil.

Executarea reparațiilor și 
ungerea, precum și trecerea 
pe sub cuptorul (uscătorul) 
situate la o înălțime sub 2,5 
metri deasupra pardoselii 
sînt permise numai după o- 
prirea acestuia.

La executarea lucrărilor 
de sudare sau tăiere a me
talelor în hala de uscare din

DECUPLAȚI 
CÎNDLUCPAîi 
PE LINIE V

uzinele de preparare a căr
bunelui se vor lua următoa
rele măsuri pentru evitarea 
incendiilor sau exploziilor 
de praf de cărbune :

— oprirea instalației de 
uscare ;

— curățirea prafului din 
jurul locului unde urmează 
a se executa sudura și stro
pirea acestuia pînă Ia ume- 
zire ;

— dotarea locului respec
tiv cu mijloace de stinge
re a incendiilor.

Lucrările de sudură în ha
lele de uscare se vor execu
ta numai cu aprobarea șe
fului uzinei.

Desfundarea, deblocarea 
sau dezghețarea furtunelor 
flexibile precum și alte o- 
perații se vor face numai 
după ce acestea au fost scoa
se de sub presiunea fluidu
lui.

Controlul conductelor de 
transport înfundate se va 
efectua numai prin desfa
cerea celei mai apropiate 
îmbinări a conductei, fi
ind interzisă găurirea cu a- 
parate de sudură.

îmbrăcămintea de lucru 
a muncitorilor trebuie să fie 
bine strînsă pe corp (man
șetele, mînecile vor fi bine 
strînse iar hainele se vor 
purta încheiate).

Depozitarea, 
pregătirea, 

transportul și 
manipularea 

reactivilor
Reactivii cu nocivitate ri

dicată (cianuri, acizi cu o 
concentrație ridicată etc.) 
vor fi depozitați în încăperi 
separate pentru fiecare sort 
și încuiate. încăperile vor 
fi ferite de acțiunea căldu
rii și prevăzute cu instala
ție de ventilație și captare 
a gazelor, care să fie pusă 
în funcțiune din afară. In
trarea în aceste încăperi 
se va face numai după 10 
minute de la pornirea insta
lației de ventilație și numai 
în prezența a doi muncitori.

Depozitarea reactivilor în 

secțiile de producție se va fa
ce în spații anume desti
nate păstrării lor în canti
tățile necesare procesului 
tehnologic pentru maximum 
48 de ore și în lăzi încuia
te cu două sisteme de în
chidere.

Gestionarea și circulația 
acestor substanțe se vor face 
în conformitate cu legile în 
vigoare

Potrivit condițiilor locale 
specifice, fiecare unitate va 
lua Și alte măsuri suplimen
tare . privind depozitarea, 
transportul și manipularea 
reactivilor și a diverselor 
substanțe chimice, în scopul 
evitării oricăror posibilități 
de accidentare.

Măsurile luate de către 
conducerile preparațiilor de 
cărbune din Valea Jiului la 
fiecare loc de muncă de la 
instructajele făcute cu fie
care salariat în parte și pînă 
la publicarea în presă a an
samblului de prevederi ale 
normelor departamentale 
de protecția muncii ce se 
cer respectate, și-au dovedit 
în timp eficiența. Datorită 
controlului și îndrumării 
permanente pe linie de pro
tecție a muncii, pînă în pre
zent accidentele au fost evi
tate.

Muncitori, 
tehnicieni 
și ingineri 

din 
cadrul 

preparajiilor 
de cărbune, 

rețineți !
Nerespectarea disciplinei 

în muncă dă loc la grave ac
cidente, atrăgînd după sine 
scoaterea salariaților din 
producție, aducînd daune 
grave întreprinderii, pro
cesului de muncă.

Respectînd normele de 
tehnica securității și protec* 
ția muncii puteți evita o- 
rice fel de accidente.
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Delegația economică guvernamentală română Apelul Comisiei politice a C.
»

c.
a fost primită de Cin En-lai și Janos Fazekas

al Partidului Socialist din Chile
PEKIN 23 — Coresponden

tul Agerpres, I. Tecuță, trans
mite : Delegația economică 
guvernamentală română, con
dusă de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, a fost primită, la 23 
noiembrie, de către Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire 
desfășurată într-o atmosferă

cordială, prietenească, în 
cursul căreia tovarășul Ion 
Pățan a transmis, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat, un me
saj de salut și urări de sănă
tate tovarășului Mao Tzedun, 
președintele C.C. al P. C. Chi
nez, tovarășului Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat,

celorlalți conducători de 
partid și de stat chinezi. Mul
țumind pentru mesajul adre
sat, premierul Ciu En-lai a 
rugat pe conducătorul delega
ției române să transmită, în 
numele tovarășului Mao Tze- 
dun și al său personal, un căl
duros mesaj de salut și urări 
de sănătate tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Ma
urer, celorlalți conducători de 
partid și de stat români.

Semnarea protocolului cu privire
la schimburile reciproce de mărfuri pe 1974

dintre Republica Socialistă România

VARȘOVIA 23 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Cioba- 
nu, transmite : Piotr Jarosze- 
wicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, a 
primit, vineri, pe Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, 
președintele părții române în 
Comisia guvernamentală ro- 
mâno-polonă de colaborare e- 
conomică, conducătorul dele
gației române care participă 
la lucrările celei de-a 9-a se
siuni

La 
Jozef 
te al 
al R. 
părții
vernamentailă polono-română 
de colaborare economică.

In cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, prietenească, au fost 
examinate probleme privind 

' dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Polonia, extinde
rea colaborării și cooperării 
dintre. cele două țări pe mul
tiple planuri de activitate.

ROMA 23 (Agerpres). — Co
misia politică a C.C. al Parti
dului Socialist din Chile a 
adresat un apel opiniei publi
ce internaționale de a-și inten
sifica solidaritatea cu lupta 
poporului chilian pentru sal
varea vieții patrioților ares
tați și pentru eliberarea aces
tora. In apel se arată că în 
Chile mii de patrioți au fost 
uciși, aruncați în închisori și 
în lagăre de concentrare. 
Printre cei uciși se numără 
Arnoldo Camus Veloso, mem
bru al
C.C. al
din Chile, Eduardo 
membru al C.C. al

Comisiei
Partidului

politice a 
Socialist 
Paredes, 

partidului,

Hector Martinez Molina, con
ducătorul mișcării țărănești, 
și mulți alții.

Oameni de stat și activiști 
politici marcanți, printre care 
senatorul Erich Schnacke Sil
va, membru al Comisiei poli
tice a C.C. al Partidului Soci
alist, Clodomiro Almeyda, 
fbst vicepreședinte al republi
cii și ministru al afacerilor 
externe, membru al C.C. al 
partidului, și alții continuă să 
se afle în închisoare.

O sarcină de prim rang, 
subliniază apelul, o constituie 
lupta pentru salvarea vieții și 
eliberarea lui Luis Corvalan, 
secretar general al P. C. din 
Chile.

MOSCOVA (Agerpres). — 
In vederea reducerii zgomo
tului în întreprinderile in
dustriale din orașe și alte 
localități, 
a adoptat 
stabilește o serie de măsuri 
ce urmează să fie aplicate în 
perioada 1973-1975. Printre a- 

se numără introduce-
a 

procese tehnologice cu 
mot redus, folosirea, în 
de necesitate, a dirijării 
tomate și a celei de la 
tanță, care exclud contactul 
lucrătorilor cu utilajul ce 
produce zgomote puternice. 
De asemenea, se preconizea
ză diminuarea zgomotului 
provocat de mijloacele de 
transport, de lucrările pen
tru întreținerea străzilor, 
prin introducerea unor 
laje tehnice adecvate, 
hotărît să fie încetinite, iar 
în caz de nevoie chiar sis
tate, lucrările în piețe publi
ce și pe străzi în timpul nop
ții, dacă zgomotul pe care îl 
generează depășește normele 
sanitare.

în întreprinderile 
din orașe și 
guvernul sovietic 

o hotărîre care

cestea
rea în producție unor 

zgo- 
caz 
au- 
dis-

uti- 
S-a

si R. P. Chineză
23 — Corespon-

Agerpres. I. Tecuță, 
La 23 noiem- 

a fost semnat, la

PEKIN 
dentul 
transmite : 
brie,
Pekin, protocolul între gu
vernul 
te
Republicii Populare Chineze 
cu privire la schimburile re
ciproce de mărfuri și plățile 
pe anul 1974. Conform pre
vederilor acestui protocol, ca
re înregistrează o importan
tă sporire a livrărilor de 
mărfuri între cele două țări,

Republicii
România și

Socialis- 
guvernul

față de volumul stabilit pen
tru anul în curs, România va 
livra R.P. Chineze produse 
ale industriei constructoare 
de mașini, printre care un 
mare număr de autocamioa
ne, instalații energetice, loco
motive „Dieser'-electrice. pro
duse ale industriilor chimică 
și metalurgică. La rîndul ei 
R. P. Chineză va livra Româ
niei 
ale 
ce, 
ile

și maselor plastice, produse 
agroalimentare și bunuri de 
larg consum.

Documentul a fost semnat, 
din partea română, de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, 
comerțului exterior, 
partea chineză de 
ministrul comerțului

ministrul 
iar din 

Li Cian 
exterior.

mașini-unelte, produse 
industriei metalurgi- 

utilaje pentru industri- 
textilă, a cauciucului Declarația M. A. 1.

Convenție guvernamentală 
româno-polonă de lungă durată

a acestei comisii.
întîlnire a participat 
Tejchma, vicepreședin- 

Consiliului de Miniștri 
P. Polone, președintele 
polone în Comisia gu-

al R. P. D. Coreene

Incheierea vizitei
lui Walter Scheel la Londra

LONDRA 23 (Agerpres).
Ministrul afacerilor exter

ne al R. F. Germania. Wal
ter Scheel, și-a încheiat, vi
nerii vizita oficială de două, 
zile la Londra. In timpul șe
derii sale în capitala brita
nică, șeful diplomației vest- 
germane a avut convorbiri 
cu omologul său englez, A-

lec Douglas Home, și cu pri
mul ministru, Edward Heath. 
Discuțiile
Scheel cu oficialitățile brita
nici s-au
largă de probleme, între care 
cooperarea în diverse domenii 
din cadrul Pieței comune, si
tuația din Orientul Apropi
at, relațiile Est-Vest.

avute de Walter

referit la o gamă

0 nouă întîlnire între reprezentanții 
militari ai R. A. Egipt și Israelului

cereale și legume, producții 
mult sporite în comparație 
cu anul precedent.

Se remarcă faptul că spo
rurile de producție au fost 
realizate prin 
considerabilă 
irigate. Anul
în satele din jurul 
lui au fost extinse irigațiile 
pe 42 600 ha. teren. Alte 
73 300 ha. vor fi amenajate 
pentru irigații în cursul aces
tei ierni.

extinderea 
a suprafețelor 
acesta, numai 

Pekinu-

★
— Corespondentul 
.Constantin Amari-

VARȘOVIA 23 — Cores
pondentul Agerpres, Gh. Cio- 
banu, transmit'e : 
lucrărilor 
Biuni a 
mentale 
colaborare economică, 
desfășoară 
Președinția 
Miniștri i 
avut Ioc, vineri. semnarea 
convenției guvernamentale ro- 
mâno-polone privind livrările

In cadrul 
celei de-a 9-a se- 

Comisiei guverna- 
româno-polone 

ce 
Ia Varșovia, 

i Consiliului 
al R. P. Polone a 
vineri

de 
se 
la 
de

de cărbuni 
Polonia în 
mărfuri de 
echivalentă 
perioada 1974-1985.

Din partea română, conven
ția a fost' semnată de Nico
lae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din 
partea polonă de Tadeusz 
Lechowski, ministrul comer
țului exterior.

cocsificabili din 
contrapartidă cu 

valoare economică 
din România, pe

•PHENIAN 23 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. D. Coreene a dat pu
blicității, vineri, o declarație 
în legătură cu dezbaterea,. în 
Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U., a proble
mei coreene.

La cererea justă a poporulili 
coreean și a opiniei publice 
mondiale — relevă declarația 
—' spre deosebire de ultimii 
25 de ani, la actuala sesiune 
a Adunării Generale a parti
cipat un reprezentant al 
R. P. D. Coreene — parte in
teresată — ca observator la 
dezbaterile asupra problemei 
coreene. Totodată, declarația 
salută decizia Comitetului Po-

litic de a dizolva „Comisia 
Națiunilor Unite pentru Unifi
carea și Refacerea Coreei" 
(UNCURK), relevînd că aceas
ta reprezintă un succes al po
porului coreean în lupta sa 
pentru accelerarea reunificării 
independente și pașnice a Co
reei, fără amestecul forțelor 
externe, o victorie comună a 
țărilor socialiste, a tinerelor 
state independente și a popoa
relor iubitoare de pace din lu
mea întreagă, care au sprijinit 
activ linia justă a guvernului 
R. P. D. Coreene de reunifica- 
re a patriei. Declarația expri
mă hotărîrea poporului core
ean de a lupta pentru retra
gerea tuturor trupelor ameri
cane din Coreea de Sud.

CAIRO 23 (Agerpres). —• 
La kilometrul 101, pe șbsea- 
ua Cairo-Suez, s-au întîlnit 
din nou, vineri, timp de două 
ore, reprezentanții militari ai 
R. A. Egipt și Istraelului — 
a anunțat un purtător de cu- 
vînt al O.N.U. reluat de agen
țiile Associated Press și Reu
ter.

Reprezentanții celor 
părți, 
Abdel Ghani Gemassy, 
partea Egiptului, și generalul

două 
generalul Mohammed 

din

Is-Aharon Yăriv, din partea 
raelului, au examinat unele 
aspecte concrete referitoare 
la retragerea trupelor pe po
zițiile deținute la 22 octom
brie,- în conformitate cu pre
vederile acordului de conso
lidare a încetării focului. Po
trivit declarației purtătorului 
de cuvînt, „în cursul întreve
derii au fost clarificate o se
rie de detalii, iar discuțiile 
vor continua sîmbătă, 24 no
iembrie".

Astronauții de pe „Skylab-3“ 
la prima lor ieșire in spațiu TURCIA

PRIMUL MINISTRU AL 
AUSTRALIEI, Gough Whit- 
lam, a declarat în Camera 
Reprezentanților a Parlamen
tului, că guvernul său intenți
onează să reconsidere terme
nii actualelor acorduri ame- 
ricano-australiene, potrivit 
cărora S.U.A. au dreptul să 
dețină baze militare în aceas
tă țară.

23 (Agerpres). 
misiunii „Sky- 
efectuat, joi,

HOUSTON 
Astronauții 
lab-3" au 
prima lor ieșire în spațiu, care 
a depășit, ca durată, recordul 
anterior de activitate extra- 
vehicuiară. deținut de echipa
jul precedent. Imbrăcați în 
costumele de scafandru cos
mic William Pogue, pilotul 
capsulei „Apollo", și Edward 
Gibson, astronautul-om de 
știință al misiunii, au petrecut 
în afara laboratorului 
mai mult de șase ore și 34 de 
minute, cu trei minute 
mult decît o făcuseră la 
gust Jack Lousma și Owen 
Garriott. Comandantul echi
pajului, Gerald Carr, a rămas 
în interiorul stației orbitale 
pentru a asigura legătura cu 
centrul de control de la 
Houston.

Principala sarcină a celor 
doi' astronauți a constat în re
pararea antenei echipamen
tului de observații terestre 
al cărui mecanism de orienta
re se defectase.

In continuare, cei doi sca-

ceva

mai
6 au-

tandri cosmici au procedat 
încărcarea casetelor de 
ale observatorului solar „A- 
pollo". Un alt punct al progra
mului, studierea contaminării 
spațiului în jurul laboratoru
lui orbital nu a putut fi in
tegral îndeplinit, din cele 40 
fotografii preconizate reali- 
zîndu-se doar cinci.

înainte de reintrarea în 
„Skylab", astronauți - au putut 
admira — de la altitudinea de 
432 km la care evoluează la
boratorul — „spectacolul co
pleșitor" (după cum s-a expri
mat Pogue), al globului teres
tru colorat în albastru, alb și 
verde, distingînd cu claritate 
piscurile muntoase acoperite 
de zăpadă, ale Canadei și sta
tului vestic american Montana 
In cursul ieșirii în spațiu, sta
ția orbitală a parcurs ceva 
mai mult de patru mișcări de 
rotație în jurul Pămîntului. 
temperatura variind, în funcție 
de poziția Soarelui, între plus 
119 și minus 121 grade Cel
sius.

la 
film Consultări în vederea formării

unei echipe ministeriale
ANKARA 23 (Agerpres). — 

cadrul unei noi tentative 
criză 
Tur-

In
de a soluționa actuala 
de guvern, președintele 
ciei, Fahri Koruturk, a cerut 
liderului Partidului Republi
can al Poporului, Bulent E- 
cevit, să întreprindă noi con
sultări în vederea formării u- 
nei echipe ministeriale. La 
încheierea întrevederii avute 
cu președintele, Ecevit a afir
mat că a fost de acord cu 
condițiile puse de Koruturk 
privind formarea unui guvern 
minoritar, în cazul în care e- 
forturile sale pentru formarea 
unui guvern de coaliție ar 
eșua. Liderul republican a pre
cizat, de asemenea, că încercă-

rile de formare a unui guvern 
împreună cu Partidul Dreptă
ții, al lui Suleiman Demirel 
au eșuat, dar că va încerca să 
alcătuiască o coaliție împreu
nă cu alte grupări politice.

Surse politice din Ankara, 
citate de agenția United Press 
International, afirmă că, 
cazul în care Partidul 
blican al Poporului ar 
un guvern minoritar și 
reuși să obțină votul de
dere la prima reuniune a 
dunării Naționale, Bulent 
cevit ar putea recurge la 
ganizarea de noi alegeri,
speranța că va obține sufici
ente voturi pentru a forma un 
guvern monocolor.

SUB AUSPICIILE INSTI 
TUTULUI INGINERILOR E 
LECTRICIENI DIN ANGLIA, 
în perioada 19-23 noiembrie, 
la Londra s-au desfășurat lu
crările Conferinței internațio
nale pe tema „Transportul e- 
nergiei electrice de înaltă ten
siune prin curent alternativ 
sau continuu". La conferință 
au participat aproape .200 de 
oameni de știință și specialiști 
din 16 țări, între care și țara 
noastră.

programate pentru 9 
brie a. c., Lorenzo 
dez, s-a pronunțat, 
interviu, pentru lărgirea 
diversificarea relațiilor econo- 
mico-comerciale 
cialiste.

decem- 
Fernan- 
într-un 

Și
cu țările so-

VEST-GER-
să întrerupă

în 
Repu- 
forma 
nu ar 
încre-

A- 
E- 

or- 
în

POTRIVIT UNUI COMUNI
CAT, difuzat, joi, la Braz
zaville de Biroul Mișcării 
Populare de Eliberare a An- 
golei (MPLA), în cursul unei 
ambuscade organizate de pa- 
trioții angolezi la 15 noiem
brie, au fost uciși 23 de sol
dați ai trupelor coloniale por
tugheze, iar alți 10 au fost 
răniți.

GUVERNUL
MAN a hotărît
imediat angajarea de munci
tori străini cu excepția celor 
provenind din țările membre 
ale Pieței comune —, a anun
țat un purtător de cuvînt al 
Ministerului • 
R.F.G., citat
France Presse și Reuter.

In prezent, în această țară 
lucrează un număr de peste 
2 milioane și jumătate 
muncitori străini.

Muncii din 
de agențiile

de

CANDIDATUL PREZIDEN
ȚIAL din partea partidului de 
guvernămînt COPEI, la viitoa
rele alegeri din Venezuela,

O CIOCNIRE ÎN LANȚ 
produs, joi dimineața, pe 
tostrada ce leagă Haga

s-a 
au
de

SÎMBAtA, 24 NOIEMBRIE

18,15
18.40
19,00

Dan-
10,30
11.00 
Mu-

16,25
16,30

16,00
16,05

LOTO

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Departe de Tiperrary; 
Republica : Organizația ;
PETRILA : Grăbiți 
soarelui ; LONEA 
rul: Fluturii sînt 
VULCAN : Antoniu și Cleo
patra ; LUPENI — Cultural : 
Conspirația ; Muncitoresc : 
Adio arme ; URICANI : A- 
venturile lui Babușcă.

apusul
Mine- 

liberi ;

5,00 Buletin de știri; 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
5,50 Muzică ușoară; 6,00- 
8,08 Radioprogramul dimi
neții ; 8,08 Matineu muzi
cal ; 8,30 La microfon, me
lodia preferată ; 9,30 Miori-

ța; 9,50 Muzicăz ușoara ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Folclor muzical ; 10,20 
suri instrumentale; 
Din țările socialiste ; 
Buletin de știri ; 11,05 
zică ușoară ; 11,15 Atențiu
ne. șoferi, atențiune pietoni: 
11,35 Te cîntăm, frumoasă 
Românie ; 12,00 Discul zilei; 
12,15 Tineri interpreți de 
operă; 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Ra
diorecording : 15,00 Buletin
de știri ; 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Știință, tehnică, fante
zie ; 17,40 Participanți . la 
concursul „Steaua fără nu
me" ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Muzică ușoară ; 20,30 „Tro
feul Carpați" ; 20,50 La ha
nul melodiilor ;
vista șlagărelor ; 
diojurnal; 22,30 
dansului; 24,00
știri ; 0,03-6,00 Estrada noc
turnă ;

21,30 Re- 
22,00 Ra

in vîrtejul 
Buletin de

1C.0G
10.C5
10,15

10 30
10,50

11,15

15,45

Lumea copiilor.
De la Alfa la Omega. 
Telex.
Album coral
Bucureștiul necunos
cut.
Tîrg la Făget.
Din lirica universală, 
(reluare). „Ovidiu" — 
film.
Selecțiuni din Albu
mul duminical 
Telejurnal.
Fotbal : Rapid — CSM 
Reșița (divizia A.). 
Transmisiune directă 
de la Stadionul Giu- 
lești.
„Școala campionilor" 
— reportaj filmat la 
Liceul național de at
letism din Cîmpulung 
Muscel.

19,20

19.30

20,00

20,05

Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Avanpremieră. 
Emisiune în limba ger
mană.
Ansambluri 
Teleglob. 
Biruit-au 
versalul 
1001 de 
Dick (VII). 
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii : 
Știu un nume minunat 
„Trofeul Carpați" la 
handbal masculin : 
România — U.R.S.S. 
(repriza a Il-a). Trans
misiune directă din sa
la sporturilor de la 
Cluj. 
Teleenciclopedia.
Film serial Mannix. 
Telejurnal.
In studiourile noastre ! 
Cîntărețul de muzică 
ușoară Robertino.

folclorice. 
Venezuela, 
gîndul... Uni- 
Hașdeu.

seri. Mcby

' La tragerea Loto din 23 
noiembrie a. c. au fost ex
trase următoarele numere :

Extragerea I : 60 15 32 37 
83 63 25 76 62.

Extragerea a II-a : 50 79 
29 65 75 87 47 57 18.

Fond general de premii: 
866 049 lei.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri : ,

Maximele: Petroșani —2 
grade ; Paring zero grade.

Minimele : Petroșani — 9 
grade ; Paring — 7 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring — 24 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în ge
neral frumoasă dar răcoroa
să. Cerul mai mult senin. 
Dimineața se va semnala pe 
alocuri ceață. Vînt slab din 
sectorul sudic..

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

★
PEKIN (Agerpres). — In 

zonele suburbane ale Peki
nului și orașului Tiențin, 
strîngerea recoltelor de toam
nă a fost terminată în prima 
parte a lunii noiembrie. Re
zultatele obținute de unități
le agricole sînt dintre cele 
mai bune. Astfel, de pe ce
le 366 000 ha de teren culti
vat de țăranii din suburbiile 
Pekinului și județele subor
donate capitalei s-au recol
tat anul acesta cu 30 
sută mai multe cereale

Cit în 1972. In satele 
donate orașului 
s-au obținut, de pe toate ce
le 420 000 ha cultivate cu

la 
de- 

subor- 
Tiențin

SOFIA 
Agerpres, 
ței, transmite : Uzina de con
strucții mecanice din Varna 
a început montajul seriei 
servomotoarelor „Perkins" 
care vor fi fabricate aici, du
pă cunoscuta licență engle
ză. In acest — 
fost complet reconstruită și 
modernizată.
viziunilor, producția de se
rie va putea începe la 
sfîrșitul lunii noiembrie. Mo
toarele vor putea fi folosite 
și pentru echiparea autotu
rismelor „M.oskvici“.

★
TIRANA (Agerpres). — 

Institutul de studii 
pecțiuni funciare 
tala R. P. Albania 
rat, recent, un plan 
completă a unei ___ _
de 264 000 ha. în 26 districte 
ale țării. Adăugate la cele 
peste 300 000 ha. cuprinse în 
sistemul de irigații existent, 
suprafețele agricole cărora 
le va fi asigurată apa prin 
irigare vor reprezenta 90 la 
sută din terenurile cultivate.

In acest scop, se prevede 
construirea a 730 de rezer
voare noi și săparea unor 
canale în lungime de circa 
9000 km.

scop, uzina a

Conform pre-

și pros- 
din capi- 
a elabo- 

de irigare 
suprafețe

Manifestări consacrate
tricentenarului Dimitrie Cantemir

DAR ES SALAAM 23 (A- 
gerpres). — La Universitatea 
din Dar es Salaam a fost orga
nizată o conferință consacrată 
tricentenarului Dimitrie Can
temir.

Despre viața și opera mare
lui învățat român a vorbit 
profesorul P. Bomboe. Mani-

festarea, Ia care au participat 
cadre didactice și studenți, a 
fost urmată de prezentarea 
unor filme documentare 
mânești.

• O festivitate asemănătoare 
a fost organizată și la Școala 
de partid „Kivukoni", din Dar 
es Salaam.

ro-

Stadiul îndeplinirii planului de dezvoltare
a Iugoslaviei pe perioada 1971-1975

BELGRAD 23 — Corespon
dentul Agerpres, S. Morco- 
vescu. transmite : In cadrul 
unei ședințe comune, trei ca
mere ale Adunării Federale 
a R.S.F. Iugoslavia — consi-

Utrecht. 25 de vehicule au 
fost avariate, o parte din ele 
luînd foc. Accidentul s-a sol
dat cu rănirea a șase persoane.

PRINTR-UN DECRET sem
nat de ministrul de interne 
al Italiei, Paolo Emilio Tavi- 
ani, organizația extremistă 
dreapta „Ordine Nuovo“ 
fost dizolvată.

Recent, 30 de membri ai 
cestei mișcări extremiste 
fost condamnați de un tribu
nal din Roma, care a apreciat 
că activitatea grupului poate 
fi considerată ca o încercare 
de reconstituire a partidului 
fascist.

de 
a

a-
au

CARGOUL CIPRJOT „AN
NETTE", cu un deplasament 
de- 4 000 de tone, s-a scufun
dat în noaptea de joi 
vineri, în fața portului 
Iian Ashod, din cauza 
violente furtuni — au 
țat autoritățile portuare 
liene. Toți cei 18 membri ai 
echipajului și-au pierdut via
ța, împreună cu trei din cei 
șase membri ai unei echipe 
israeliene de reparații care se 
afla la bordul cargoului.

spre 
israe- 

unei 
anun- 
israe-

CINCI ALPÎNIȘTI JAPO
NEZI au fost surprinși de o 
avalanșă și nu au mai putut 
fi salvați, iar alți cinci au fost 
răniți, în timp ce efectuau o 
escaladare pe muntele Yari- 
daira din Japonia.

Telex
GLASGOW 23 (Agerpres) 

In localitatea scoțiană Dun
fermline s-a disputat' meciul 
dintre selecționatele Scoției și 
Olandei, contînd pentru cam
pionatul european de fotbal 
rezervat echipelor de amatori. 
Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 3—1 (1—1).

PRAGA 23 (Agerpres). 
In cadrul concursului inter
național de nafație de Ia Ko
sice, sportivul maghiar Har- 
gitay a terminat învingător în 
două probe : 200 m bras în 
2* 30” și 800 m liber în 8’ 30”. 
Compatrioata sa Varasto a 
cîștigat cursa de 800 m liber 
în 10” 19”. Soos (Ungaria) s-a 
clasat pe primul Ioc în proba 
masculină de 200 m fluture cu 
rezultatul de 2’12” 1/10.

MELBOURNE 23 (A-
gerpres) — In sferturile de fi
nală ale turneului internațio
nal de tenis de Ia Adelaida 
(Australia), Jan Kodes (Cehos
lovacia), a dispus cu 6—4, 
3—6, 6—4 de australianul Syd 
Ball.

liul popoarelor. Consiliul Eco
nomic și Consiliul Social-Po
litic — au dezbătut stadiul 
îndeplinirii planului de dez
voltare a Iugoslaviei pe peri
oada 1971-1975. Intr-o expu
nere prezentată în fața celor 
trei camere, Borisav lovici, 
membru al Consiliului Exe
cutiv Federal, directorul ge
neral al Institutului federal 
de planificare socială, s-a re
ferit la realizările economice 
din ultimii trei ani și ]a sar
cinile pentru perioada urmă
toare în vederea îndeplinirii 
prevederilor planului de dez
voltare a țării. El a arătat că 
media anuală a creșterii eco
nomice a fost de aproape 6 
Ia sută. Totodată creș
terea a dus la sporirea 
numărului salariaților cu 4 Ia 
sută pe ân. iar nivelul de trai 
a crescut cu 6 Ia sută.

♦

Situația
din Grecia

ATENA
Incepînd .... ...........
țiile de circulație în capitala 
Greciei au fost reduse — con
form ordinului semnat de co
mandantul șef al forțelor ar
mate, D. Zagorianakos, — de 
la șapte Ia patru ore (între 
orele 01 și 05 ora locală), 
— informează agenția ANA.

In restul țării, interdicțiile 
de circulație au fost ridicate 
în urmă cu trei zile. Totodată, 
telegrama agenției citate, pre
cizează că, pe întreg teritoriu] 
țării, s-au instaurat' calmul și 
ordinea. Trupele guvernamen
tale se retrag din toate cartie
rele capitalei în cazărmi.

Finala probei de simplu fe
mei se va disputa între jucă
toarele australiene Janet Yo
ung și Dianne Fromholtz. Pri
ma a învins-o cu 6—2, 5—7. 
3—5 (abandon) pe Judy Dal
ton, iar a doua a dispus cu 
6—3, 6—4 de ~ ............Gail Williams.

23 (Agerpres). 
fotbal Politehni-

SOFIA
— Echipa de
ca Galați a susținut un joc a- 
mical la Sumen cu formația 
locală Volov. care activează 
în prima divizie a campiona
tului bulgar. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 3—1.

MELBOURNE 23 (A-
gerpres). — Campionatele 
de tir cu arma de vînătoare 
s-au încheiat la Melbourne 
cu desfășurarea probei indivi
duale de skeet, în care victo
ria a revent țintașului sovie
tic Valdimir Andreev cu 196 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatriotul său 
Iuri Țuranov — 194 puncte și 
englezul David Seabrook — 
194 puncte.

23 (Agerpres). — 
de vineri, interdic-

Telex
Actuala ediție a competiție! 

a fost dominată de sportivii 
sovietici, care au cucerit opt 
medalii de aur.

Etapa a 15-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal 
programează astăzi pe stadio
nul Giuleșt'i din Capitală me
ciul dintre formațiile Rapid 
și C..S.M. Reșița. Partida va 
începe Ia ora 14.00 și 
transmisă 
viziune.

Celelalte opt jocuri ale eta
pei se vor disputa duminică, 
de la ora 14,00 după următo
rul program : Sportul Studen
țesc — Petrolul Ploiești (sta
dion Dinamo) ; Jiul Petroșani
— Steaua ; F. C. Argeș Pitești
— Universitatea Craiova; 
C.F R. Cluj — Dinamo Bucu
rești ; F. C. Constanța — A.S.A', 
Tg. Mureș ; U.T. Arad — Po
litehnica Iași ; Sport Club Ba
cău — Politehnica Timișoara ; 
Steagul Roșu Brașov — Uni
versitatea Cluj.

va fi
în întregime la tele-

(Agerpres)
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