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Neîntrerupte succese 
ij[ bătălia cărbunelui

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Statele Unite

Sosirea la Casa Albă

Colectivul energeticienilor de Ia Paroșeni acționează 
cu fermitate pentru înfăptuirea obiectivului:

Cît mai putină energie și combustibil 
pentru producerea energiei electrice

• Caracteristica planului de măsuri stabilit: 
.spiritul gospodăresc și adoptarea unor soluții 
tehnice moderne ;

• 63 de milioane metri cubi de gaz metan 
economisiți anual ;

• Calitatea cărbunelui — element hotărîtor 
în realizarea economiilor preconizate.

Asemenea tuturor colecti
velor de muncă din Valea 
diului, energeticienii din ca
drul Uzinei electrice Paroșeni 
analizează, în aceste zile, cu 
mult simț de răspundere po
sibilitățile concrete de care 
dispun în vederea realizării 
unui volum cît mai însemnat 
de economii la energia elec
trică ți combustibili. Realiza

rea cît mai deplină a preve
derilor Hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 
13 noiembrie și ale Decretului 
nr. 620 din 17 noiembrie a.c. 
capătă o importanță deosebi
tă în cadrul acestei uzine care 
este atît un mare producător 
de energie electrică, cît și 
un important consumator de 
energie și combustibili pentru

scopuri tehnologice. După cum 
ne-a informat inginerul Ca
rol Fazekas, șeful comisiei de 
economisire a combustibililor 
și energiei electrice din ca
drul uzinei, „măsurile vizînd 
raționalizarea consumului de 
energie și combustibili sînt 
grupate pe domenii de acti
vitate, urmărindu-se dezvolta
rea bazei de resurse energe
tice, folosirea mai judicioasă 
a energiei și combustibililor 
pentru consum tehnologic pro
priu — încălzit, iluminat, uti
lizări edilitare — economisi
rea de benzină și carburanți, 
îmbunătățirea randamentelor

Ing. Bujor BOGDAN
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Robinetul risipei - 
pretutindeni închis

Și in cadrul colectivului I. F. A. „Viscoza” 
Lupeni, sub îndrumarea comitetului de partid 
s-au luat măsuri de economisire a energiei 
electrice ți combustibililor. Astfel, In centra
lele termice se urmărește cu strictețe forma
rea amestecului optim de ardere a cărbu
nilor. Se fac verificări pe traseele conducte
lor de aer comprimat, aburi ți apă supraîn
călzită pentru eliminarea pierderilor prin ne- 
etanțeitate. Transformatoarele de energie 
electrică vor fi montate cit mai aproape de 
consumatori, iar secțiile și atelierele vor fi 
dotate cu relee de decuplare, astfel incit 
să se evite mersul in gol al utilajelor ți a- 
gregatelor de mare capacitate. Paralel cu 
acestea, au fost luate măsuri de raționali
zare a iluminatului în secții, ateliere, birouri.

Măsuri pentru reducerea 
consumurilor

Colectivul minei Dîlja este permanent pre
ocupat de adoptarea unor măsuri tehnico- 
organizatorice capabile să conducă la redu- 
cor«n consumurilor tehnologice de energie 
și combustibil. Pot fi citate, in acest sens, 
iucrările de izolare ți etanțare a conducte
lor de transport a energiei termice in urma 
cărora se vor realiza lunar economii de 4 
tone de combustibil convențional, înlocuirea 
ventilatoarelor pneumatice cu ventilatoare 
electropneumatice la un număr de 6 locuri 
de muncă, unde normele de protecție a 
muncii permit acest lucru. De asemenea, 
prin raționalizarea iluminatului exterior ți in
terior al clădirilor ți incintei, în condițiile 
în care activitatea desfășurată aici nu va 
avea de suferit, s-a obținut o reducere de 
peste 20 de kW a puterii instalate.

Depășiri de plan 

din prima zi
încheierea cu succes a sarcinilor de plan pe luna 

noiembrie — cu un plus de peste l 900 de tone Ia pro
ducția de cărbune, și de 34 metri liniari la lucrăiile 
miniere de pregătire — este un prilej de mîndrie pentru 
colectivul sectorului III al minei Vulcan. Dar, în ace
lași timp, și un temeinic imbold pentru activitatea lunii 
decembrie. încă din primul schimb al celei dintîi zile 
de lucru a lunii decembrie, acest vrednic colectiv de 
mineri a extras peste sarcina preliminată 28 tone de 
cărbune.

Se remarcă prin contribuția adusă la această izbîn- 
dă brigăzile conduse de NICOLAE STOIC A (cu 12 va- 
gonete cărbune produse peste preliminar) și IOAN 
SIMA (cu 10 vagonete). Cît privește pe minerul loan 
Sima consemnăm un fapt deosebit de semnificativ : 
brigada lui și-a onorat cu fermitate hotărîrea luată Ia 
începutul lunii noiembrie, ca fiecare schimb al brigăzii 
să extragă pînă Ia sfîrșitul lunii cîte două cîmpuri în 
plus față de sarcina de plan, din fiecare aripă de 
abataj.

Incepînd de ieri
Sectorul Livezeni

al minei Dîlja lucrează 
în contul anului 1974

-După cum ne-a relatat tova
rășul Radu Lupașcu. secreta
rul comitetului de partid al 
minei Dîlja, colectivul de sala- 
riați din cadrul sectorului Li
vezeni și-a realizat în ziua de 
3 decembrie sarcinile de plan 
pe anul 1973, reușind să obți
nă și o depășire de 86 de to
ne. Incepînd cu data de ieri 
minerii de la acest sector lu
crează în contul anului viitor.

La obținerea acestui succes 
au adus o contribuție deosebit 
de importantă brigăzile con-

dsse de Traian Șișu. Constan
tin Poloiu, Ioan Mitran, Mi
hai Gașpar și alții, precum și 
personalul tehnico-ingineresc 
din cadrul sectorului.

în pagina a ll-a:

Dezbateri 
responsabile

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Piese prefabricate pentru 
edificiile anului viitor

Citiți în pagina a IlI-a :

răspunsurile întreprinderilor comerciale I. 6. S. Ali
mentara și I. C. S. Alimentația publică Petroșani la 
semnalele critice din ancheta noastră „In miei de 

noapte, ziuă ca-n amiaza mare".

Sarcina fizică anuală. co
respunzătoare capacității pro
iectate a fost îndeplinită inte
gral de către colectivul poli
gonului de prefabricate din 
beton Livezeni încă din cursul 
lunii noiembrie. Poligonul a 
asigurat în acest an panouri 
prefabricate pentru construc
ția a 650 apartamente în Va
lea Jiului. Pînă în prezent sar
cina anuală a fost depășită cu 
piese în volum de 1 000 mc.

fiind confecționate deja prime
le piese prefabricate necesare 
construcției edificiilor sociale 
prevăzute în planul de inves
tiții al anului 1974. In aceas
tă lună se realizează în plus 
diverse repere, cum ar fi : pa
nouri de fațadă gata finisate 
pentru blocul A 3 din Vulcan, 
panouri tipizate pentru școa
la cu 16 clase din Petroșani și 
creșa cu 100 locuri din Lupeni.

in adunările 
activelor de partid, 

stăruințe neîn
trerupte pentru
Perfectionarea 

continuă a producției 
șl a muncii

LA UN DECENIU DE ACTIVITATE
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Preparația Coroești
n olitica partidului nos- 
r tru de industrializare 
* socialistă se înfăptu

iește pe tot cuprinsul (ării. In 
Valea Jiului au fost constru
ite noi întreprinderi, și-au 
deschis galeriile spre comori
le subpămîntene noi mine. La 
jumătatea anului 1963, la Co- 
roești, în albia Jiului se fă
ceau intense pregătiri pentru 
alinierea la activitatea pro
ductivă a unui nou obiectiv.

Dar ca să fie semnat actul 
atestator al existentei sale, 
aici, în albia Jiului, a fost ne
voie să se desfășoare o inten
să activitate de transformare 
a locurilor pe care avea să se

• ridice în sfera industrială o 
nouă întreprindere: PREPA- 
RAȚIA CĂRBUNELUI CORO- 
EȘTI. Acum, lămpile fluores
cente de aici alungă întune
ricul, figurînd pulsul neîntre
rupt și rodnic al muncii. De 
zece ani aici, lingă albia Jiu
lui, munca n-a cunoscut ră
gaz, iar oamenii au urcat tot 
mai sus prestigiul uzinei. Ri
dicată din albia Jiului în ur
ma bătăliilor excavatoarelor 
și buldozerelor cu apele rîu-

Gheorghe POPESCU
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Clipa începerii 

activității a fost 

imortalizată pe 

peliculă : primul 

vagon cu cărbu

ne care a trecut 

prin instalațiile 

preparației și. a- 

vea să hrănească 

industria.

Una din modernele unități industriale înscrise în harta economică a Văii Jiului s Preparația cărbunelui Coroețti.
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Ziua de marți, 4 decembrie, 
se înscrie, fără îndoială, ca un 
moment remarcabil în evolu
ția raporturilor românorameri- 
cane. Aceasta marchează în
ceputul vizitei oficiale pe care 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România o întreprinde în Sta
tele Unite ale Americii, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui Richard Nixon și a 
soției sale, Patricia Nixon.

După vizita din 1969 în Ro
mânia a șefului statului ame
rican — prima efectuată de un 
președinte al S.U.A. într-o ta
ră socialistă — și după vizita 
conducătorului statului nostru, 
un an mai tîrziu, în Statele U- 
nite, este, așadar, pentru a 
treia oară cînd cei doi pre
ședinți se întîlnesc.

Acționînd cu consecvență în 
spiritul cerințelor coexisten
tei pașnice, pentru dezvoltarea 
relațiilor sale cu statele de 
pe toate continentele lumii, 
fără deosebire de orînduire 
socială, România se manifestă 
— așa după cum atestă și ac
tuala vizită — ca un promotor 
ferm și neobosit al dialogului 
la nivelul cel mai înalt, al 
contactelor nemijlocite și al 
schimburilor de păreri care 
slujesc unei mai bune înțele
geri și lărgirii colaborării și 
păcii, pe baza respectării prin
cipiilor independentei și suve
ranității naționale. egalității 
în drepturi și neamestecului 
în treburile interne și se râs- 
frîng, în același timp. în mod 
pozitiv asupra cursului nou

Cuvintul președintelui 
Richard Nixon

spre destindere și cooperare 
în viata internațională, asupra 
îmbunătățirii climatului poli
tic general.

In lumina acestor coordona
te fundamentale, noua rundă 
de convorbiri dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Ri
chard Nixon, ea și întrevede
rile care vor avea loc cu alte 
personalități ale vieții politice, 
economice și sociale din S.U.A., 
sînt menite să deschidă noi 
orizonturi extinderii, pe mai 
departe, a relațiilor de colabo
rare pe tărîmul economiei, al 
științei, tehnicii și culturii din
tre România și S.U.A., repre
zentînd, totodată, contribuții 
de certă însemnătate la cauza 
păcii și securității pe arena 
mondială.

Capitala Statelor Unite, fru
mosul oraș Washington — a 
cărui piatră de temelie a fost 
pusă în mod simbolic exact cu 
trei secole după descoperirea 
Americii de către Cristofor Co- 
lumb •— s-a pregătit să facă 
o primire deosebită oaspeților, 
cu cele mai înalte onoruri de 
stat. întreaga zonă denumită 
..Triunghiul", unde sînt situa
te impozantul edificiu al Ca
sei Albe, cea mai mare par
te a ministerelor și alte 
instituții federale, este pavoa
zată cu drapele de stat ale 
României și S.U.A. In marele 
parc al Casei Albe — unde se 
desfășoară ceremonia oficială 
— au venit în întîmpinarea 
președintelui Consiliului de 
Stat un mare număr de lo
cuitori ai capitalei, care poar
tă stegulețe ale celor două

țări. Camerele de luat vederi, 
gata de a surprinde toate 
momentele primirii, bateriile 
de microfoane, mulțimea 
magnetofoanelor portative și 
tot restul panopliei moderne 
a mijloacelor de comunicare 
în masă, prezența masivă a 
corespondenților și trimișilor 
speciali, operatorilor de ima
gine și sunet, fotoreporteri
lor, reprezentînd principalele 
organe de presă și posturile 
de radio și televiziune din 
S.U.A., jurnale de actualități 
cinematografice, publicații de 
mare tiraj de peste hotare, a- 
gențiile internaționale de pre
să, reflectă grăitor interesul 
deosebit stîrnit în rîndul opi
niei publice din S.U.A., ca și 
de pe alte meridiane, de a- 
ceastă vizită, conturînd at
mosfera specifică evenimente
lor politice de mare anvergu
ră.

Transmisia în direct de că
tre televiziunea română a pri
mirii de la Casa Albă a per
mis și milioanelor de tele
spectatori din țara noastră să 
ia cunoștință, chiar în mo
mentul desfășurării lor, de 
secvențele pline de solemnita
te cu care a debutat vizita 
oficială a șefului statului ro
mân.

Ora 10,25 (ora locală). Elicop
terul special, cu care au călă
torit de la Camp David pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
aterizează. Oaspeții sînt invl-
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Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Distinși oaspeți,
Domnule președinte, cu circa trei ani în ur

mă am avut onoarea de a fi primul președinte 
american care a vizitat țara Dumneavoastră. 
Am avut o egală onoare de a primi aici la 
Washington pe Dumneavoastră, primul pre
ședinte al României care a vizitat capitala 
națiunii noastre.

In aceșt trei ani care au trecut, am fost 
martorii unor foarte mari îmbunătățiri în re
lațiile dintre țările noastre, îmbunătățiri in
dicate de volumul schimburilor comerciale 
dintre țările noastre, de volumul schimburi
lor din alte domenii considerate de noi de o 
deosebită importanță în relațiile economice 
și politice. De asemenea, este important fap
tul că. în cei trei ani. am constatat o mare 
schimbare în lumea în care trăim, schimba
re despre care Dumneavoastră și cu mine am 
discutat pentru prima dată în anul 1967, cînd 
am vlzlt'at capitala țării Dumneavoastră. Bu
curești, ca cetățean particular. încă atunci, 
noi am discutat despre necesitatea edificării 
unei punți între Est si Vest. Șl în cei trei ani 
au avut loc o serie de alte evenimente, ca 
vizita în R.P. Chineză, vizita în U.R.S.S. și 
dezvoltarea unor relații noi intre Statele II- 
nite și națiunile statelor socialiste ale lumii, 
cît și dezvoltarea unor noi relații între Româ
nia și națiunile statelor nesocialiste ale lu
mii.

(Continuare în pag. o 4-a)

Domnule președinte.
Doamnă Nixon,
Doamnelor și domnilor,
Este o deosebită plăcere pentru mine, pen

tru soția mea și colaboratorii mei că ne aflăm 
din nou în Statele Unite, că ne reîntîlnim, 
domnule președinte, continuînd dialogul în
ceput în 1967 și care s-a dovedit fructuos pen
tru relațiile dintre popoarele noastre, pentru 
cauza colaborării și păcii în lume.

Intr-adevăr, după vizita pe care ați efectu
at-o în mod oficial, ca primul președinte al 
Statelor Unite care a vizitat România — îm
preună cu doamna Nixon — în 1969, relațiile 
dintre țările noastre au cunoscut un progres 
continuu. Am realizat o dezvoltare simțitoa
re a colaborării economice și, totodată, s-au 
extins relațiile în domeniile științei, culturii, 
al schimbului de oameni în diferite domenii 
de activitate ; popoarele noastre au început să 
se cunoască mai bine, să conlucreze în inte
resul propășirii colaborării șl păcii în lume. 
De asemenea, vizita pe care eu însumi am fă
cut-o, în 1970, în Statele Unite, convorbirile 
care le-am avut cu dumneavoastră, cu alte 
personalității politice, economice, cu oameni 
de afaceri din Statele Unite, au impulsionat 
mult colaborarea dintre țările noastre.

Intr-adevăr, din 1967, și apoi de la prima 
dumneavoastră vizită oficială în România,

(Continuare in pag. a 4-a)

Convorbiri intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele

Marți, 4 decembrie, Ia Casa 
Albă au avut loc convorbiri 
oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon.

Richard Nixon
Au fost abordate probleme 

privind relațiile româno-ame- 
ricane, precum și probleme 
internaționale de interes co
mun.

Au asistat George Macoves- 
cu, ministru afacerilor exter
ne al României, și Henry Kis

singer, secretar al Departa
mentului de Stat al Statelor 
Unite.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prie
tenie și cordialitate, în spiri
tul raporturilor dintre Româ
nia și Statele Unite.

O ÎNTllNIRE DE NEUITAT
Luni, 3 decembrie, a avut 

loc la Petroșani, întilnirea co
mandamentului municipal al 
pionierilor cu tovarășul VIRGI- 
LIU RADULIAN, președintele 
Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor. In aceeași 
zi asemenea întîlniri au mai 
avut loc cu comandamentul 
orășenesc Vulcan al pionierilor 
și pionierii Școlii generale nr. 
1 din localitate.

In discuțiile purtate pionie
rii au raportat cum acționează 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
reieșite din Chemarea celui 
de-al doilea Forum Național 
al pionierilor cit și activitățile 
pe core le vor organiza pentru 
întîmpinarea celei de a 25-a 
aniversări a organizației lor.

„PERLA" IȘI 
ONOREAZĂ NUMELE

O știre lapidară din 
Vulcan, confirmată de 
conducerea întreprin
derii comerciale de 
stat pentru alimenta
ția publică : COLECTI
VUL RESTAURAN
TULUI „PERI,A" (U- 
NITATEA NR. 43) 
RAPORTEAZĂ ÎN
DEPLINIREA SARCI
NILOR DE PLAN PE 
ANUL 1973 IN DATA 
DE 2 DECEMBRIE. O 
știre care nu surprin
de. O unitate model — 
într-un perimetru de 
funcționalitate eficien
tă, respectînd precepte
le servirii civilizate — 
nu poate să nu țină Ia

renumele său. Felici
tări întregului colectiv 
condus de ANTON 
KARDOS și GHEOR- 
GHE DUCA.

TINERI IN CURS DE 
CALIFICARE

In scopul completă
rii studiilor și califică
rii unui număr cît mai 
mare de muncitori, a- 
nul acesta, cu spriji
nul organizațiilor de 
tineret, au urmat 
cursurile de calificare 
din întreprinderi peste 
1 200 de tineri înca
drați in mai mult de 15 
meserii. Acest fapt, va 
avea o influentă pozi
tivă asupra randamen
tului fiecăruia la locul 
de muncă, va determi
na creșterea aportului 
tineretului muncitoresc 
la realizarea sporită a 
sarcinilor de produc
ție.

SIMPOZION

Universitatea popu
lară Petroșani, în cola
borare cu Biroul ad
ministrației locale și 
autoritate tutelară din 
cadrul consiliului 
popular municipal or
ganizează astăzi, la o- 
rele 17, în sala mare 
a Casei de cultură, 
simpozionul cu tema : 
„NORME JURIDICE 
PENTRU OCROTIREA 
FAMILIEI".

Cu acest prilej vor 
face expuneri tovară
șii ELENA ANDREI — 
judecător, ION BAR- 
DAC, procuror și 
MARGARETA CHIO- 
REANU — rectorul u- 
niversității populare.

La acțiune sînt in
vitați să participe toți 
părinții elevilor de la 
școlile generale din 
municipiu.

EVITAREA 
STAGNĂRILOR 

IN APROVIZIONARE
Nu cu mult timp în 

urmă, în incinta depo
zitului de lemne din 
cadrul E.M. Petrila au 
fost efectuate unele a- 
menajări destinate îm
bunătățirii fluxului de 
transport și, implicit, a 
îmbunătățirii aprovizi
onării cu material lem
nos a locurilor de 
muncă din subteran. 
La propunerea tov. 
DUMITRU VELEA, se
cretarul organizației de 
bază, s-a hotărît exe
cutarea unei a treia li
nii de manevră pe o 
porțiune de 60 metri, 
între depozit și lanțul 
elevator nr. 7—8, zo
nă în care apăreau 
frecvente strangulări 
în aprovizionare din 
cauza condițiilor difi
cile de realizare a ma
nevrelor.

După pregătirea pre
alabilă a traseului și 
procurarea materiale
lor — o bună parte fi
ind recuperate — lu
crarea a fost executa
tă în numai cîteva 
schimburi, in bune 
condiții calitative.

PENTRU CARTIERUL 
AEROPORT

Autobuzul de Ani- 
noasa, la înapoierea in 
Petroșani, circulă cu 
regim de cursă locală 
Pe traseul din cartie
rul Aeroport. Această 
măsură a fost luată 
de conducerea E.G.C. 
pentru îmbunătățirea 
transportului în co
mun pe ruta Aeroport 
— Piața Victor'ei.
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„în aplicarea măsurilor pe 
care le-am luat recent în Valea 
Jiului am trecut la o consultare 

tuturor mun
citorilor. Am dezbătut măsurile 
cu toți membrii de partid^ am sn- 
pus votului membrilor de partid 
propunerile de organizare a ac
tivității viitoare... Experiența a- 
ceasta s-a dovedit deosebit de 
pozitivă. A crescut autoritatea 
organizației de partid, oamenii 
au înțeles că decizia luată este 
înseși hotărîrea lor; rezultatele 
s-au vuzut, așa cum am mai a- 
rătat, încă din prima săptămînă 
de muncă“.

NICOLAE CEAUȘESCU

I DEZBATERI RESPONSABILE,
| în adunările activelor de partid,

stăruințe neîntrerupte pentru

PERFECTIONAREA CONTINUĂ A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII
Intr-un spirit de înaltă răspundere partinică continuă dez

baterile adunărilor activelor de partid. In cadrul acestora, conco
mitent cu analizele exigente asupra stadiilor realizării sarcinilor 
de plan, asupra cauzelor care au irinat desfășurarea corespunză
toare a producției și a muncii, ca și asupra modului în care și-au 
desfășurat activitatea organele și organizațiile de partid, pentru 
îndrumarea comitetelor oamenilor muncii și mobilizarea masei de 
salariați la înfăptuirea sarcinilor de plan, se supun dezbaterii pro
gramele concrete de lucru pentru activitatea de viitor, se fac 
propuneri menite să contribuie la continua îmbunătățire a acti
vității politice, economice și sociale corespunzător cerințelor ac
tualei etape.

In centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid 
se află, in această perioadă, pregătirea judicioasă a celor mai bu

ne condiții organizatorice și tehnico-materiale, necesare realizării 
ritmice a producției anului viitor. Tocmai în acest sens acționea
ză propunerile comuniștilor, ale salariaților din activul de partid, 
izvorîte dintr-o temeinică cunoaștere a situațiilor concrete de la 
fiecare loc de muncă, din dorința unanimă de a ridica activitatea 
economică la cote mereu superioare.

Expresii ale aplicării neabătute a principiului dezbaterii co
lective cu comuniștii, cu masele de salariați, adunările activelor 
de partid se înscriu, pe acest plan, ca momente de mare în
semnătate în viața colectivelor de muncă, ilustrînd larga partici
pare la rezolvarea treburilor întreprinderii, la adoptarea celor 
mai chibzuite hotărîri, în scopul realizării exemplare a sarcini
lor de plan, înfăptuirii neabătute a politicii partidului și statului 
nostru.

Urlcani

GaranOa eficientei - 
perfecționarea stilului

Si a metodelor ac conducere
— Spre bucuria șl satisfacția 

noastră, toate sectoarele, in
clusiv cel de investiții, ale 
minei Uricani au încheiat lu
na noiembrie cu sarcinile în
deplinite și depășite. In urma 
măsurilor eficiente de organi
zare a producției și a muncii 
luate, în scurta perioadă cu
prinsă între 5 și 30 noiembrie, 
în care numărul de posturi 
plasate a fost mai mic pe ex
ploatare cu 3 000, am reușit să 
dăm cu peste 6 000 de tone de 
cărbune mai mult decît în pe
rioada corespunzătoare de re
ferință a lunii octombrie. Prin
cipala noastră sarcină este a- 
cum să perseverăm cu acest 
ritm, să facem ca toate măsu
rile stabilite, toate sugestiile 
ți propunerile judicioase, uti
le, făcute de cadrele noastre, 
de comuniști să fie operativ 
aplicate pentru ca să valori
ficăm astfe! eficient inițiati
va oamenilor. să obți
nem rezultatele dorite. In 
anul ce urmează sarcinile 
noastre cresc. Garanția ridi
cării ștachetei hărniciei colec
tivului minei pînă la nivelul 
lor și peste acesta, certitudi
nea amplificării realizărilor 
pornește de Ia conducerea de 
către organele și organizațiile 
de partid. (Carol Schreter, di
rectorul minei).

— Comitetul oamenilor 
muncii, din care fac parte, 
rezolvă în ultima vreme cu tot 
mai multă competentă și efi
cientă problemele de produc
ție. O problemă care ne preo
cupă în prezent este reducerea 
consumurilor de energie. In 
acest sens propun ca la sfîrși- 
tul si începutul schimburilor, 
un număr de compresoare să 
fie oprite cîte o jumătate de 
oră, întrucît în acest timp rit
mul de lucru cu uneltele care 
folosesc aer comprimat este 
mai redus. (Constantin Gră
dinara, miner șef de brigadă, 
sectorul II).

— In a doua jumătate a anu
lui ne-am afirmat mai evi
dent. mai activ. Ansamblul 
nostru artistic, diversele cer
curi, al căror număr îl vom 
spori In curînd cu un cerc al 
minerilor, au o activitate^ me
ritorie. Casa noastră de cul
tură se impune ca un factor 
activ în viața spirituală a o- 
rașului. Nu am reușit să re
zolvăm încă problema pelicu 
lei pentru cineaștii amatori și 
solicităm sprijin în această 
privință. Aș propune, de ase
menea, să se constituie cit mai 
curînd ansamblul artistic al 

Văii Jiului. Noi am putea 
participa la el îndeosebi cu 
formația de dansuri (Dumitru 
Rădoescu, directorul Casei de 
cultură).

— Cred că una din sarcinile 
noastre primordiale rămîne în 
continuare căutarea de forme 
noi și punerea unui accent mai 
mare pe munca de educare a 
minerilor, de ridicare a con
științei lor socialiste. Comite
tul de partid de la mină este 
hoțărît să-și îmbunătățească 
stilul și metodele de muncă în 
direcția valorificării ideilor și 
inițiativelor bune născute din 
rîndurile colectivului minei 
Rezolvarea marii majorității a

♦ Intre 5—30 noiem
brie, cu 3 000 de posturi 
mai puțin pe mină, 
6 000 de tone de cărbu
ne mai mult decît în 
perioada corespunză
toare a lunii octombrie

♦ Mina — centrul 
vital al orașului, punc
tul de concentrare a a- 
tenției organului de 
partid

n—iami <i. «rx-CTs»

problemelor cu care sîntem 
confruntați stă în puterea 
noastră, a comitetului de par
tid, a comuniștilor, a cadrelor 
valoroase ale minei. (Miluță 
Rugină, secretarul comitetu
lui de partid al minei).

...Cîteva ore, adunarea acti
vului de partid din orașul U- 
ricani a analizat multilateral 
activitatea desfășurată în pe
rioada de la alegeri și pină în 
prezent, a evidențiat aspectele 
pozitive, a fixat și adoptat un 
program amplu cuprinzînd di
recțiile principale în care va 
acționa cu preponderență co
mitetul de partid în viitor. Fi
resc, în centrul atenției s-a 
situat, și va rămîna și pe mai 
departe, mina, centrul vital 
al vieții orașului. în același 
timp au fost abordate și dez
bătute pe larg aspectele mul
tiple ale muncii politico-edu
cative de formare a conștiinței 
socialiste, problemele de învă- 
țămînt și cultură, de aprovi
zionare și sănătate, sau cele i 
gienico-gospodărești. relevîn- 
du-se, pe lingă laturile poziti
ve, și deficiențele ce mai e- 
xistă.

Luînd cuvîntul în încheie
rea adunării, tovarășul Nicolae 
Andronachc, membru al 
biroului Comitetului județean 
de partid, a subliniat că pen
tru menținerea și aiaplifica- 
rea ritmului de muncă rodnic 
înregistrat în ultima perioadă 
la mina Uricani, pentru, rezol
varea cu mai multă operativi
tate a tuturor problemelor ca
re privesc viața orașului, este 
necesară în primul rînd per
fecționarea conducerii de că
tre organul de partid a între
gii vieți a localității. In acest 
sens vorbitorul a relevat fap 
tul că îmbunătățirea stilului 
de muncă, a metode1 or de 
conducere, angrenarea tuturor 
meinbrilgr . cpmjțețujiji,.. ai ac
tivului de partid la elabora
rea și înfăptuirea deciziilor, 
un contact sistematic și efici
ent cu organizațiile de bază, 
cu organizațiile de masă și 
obștești pentru îndrumarea lor 
concretă, zi de zi, în rezol
varea problemelor, valorifica
rea potențialului și experien
ței diferitelor comisii și orga
ne, într-un cuvânt folosirea 
forțelor de partid, care au 
tocmai menirea de a-1 aju
ta, sînt pentru comitetul de 
partid chezășia succesului în 
munca sa de mobilizare a co
lectivelor de muncă, a locui
torilor orașului la înfăptuirea 
hotărîrilor de partid și de stat, 
a sarcinilor ce-: revin, calea a- 
firmării rolului -său de con
ducător al întregii vieți a o- 
rașului. Determinarea îndepli
nirii la timp a sarcinilor poli
tice, economice, de către toa
ta cadrele, de către toți comu
niștii — și nu numai ridicarea 
de probleme de a căror solu
ționare trebuie să se ocupe 
altcineva — sublinia vorbito
rul, este un aspect deosebit de 
important al eficienței mun
cii de conducere a comitetului 
de partid, căruia in viitor va 
trebui să-i acorde o atenție 
maximă.

Insușindu-și observațiile cri
tice făcute în cursul dezbateri 
lor cu privire la neantrens 
rea întregului birou la elabo
rarea și înfăptuirea hotărîrilor 
și deciziilor, tovarășul Vaier 
Dan, secretarul comitetului de 
partid al orașului Uricani a a- 
sigurat că nu va precupeți nici 
un efort pentru orientarea ac
tivității comitetului spre o e- 
ficiență sporită în toate dome
niile de activitate

Torna țAțARCA

E. M. Lonea

Convocată pentru ora 15, 
tn ziua de 30 noiembrie a.c„ 
adunarea activului de partid 
de la mina Lenea și-a înce
put lucrările cu 45 minute 
mai tîrziu. Consemnarea aces
tui fapt nu vizează numai 
punctualitatea cît și preocu
parea și modul de soluționa
re a unor probleme care afec
tează activitatea colectivului 
de salariați de la exploatare. 
In ziua respectivă oamenii 
n-au avut cu ce se spăla la 
baie. La mină nu era apă. 
Din cele declarate de munci
tori am reținui că necazuri 
din acestea au mai fost zilele 
trecute și nu este prima dată 
cînd se întlmplă așa ceva 
Iată și un motiv pentru care 
unii membri de partid convo- 
cați la ședință nu au putut 
participa la dezbaterile din 
cadrul adunării activului de 
partid.

Ne-am referit întîi la acest 
aspect deoarece el ilustrează 
o anumită stare de lucruri 
existentă și persistentă la 
mina Lpnea.

Care sînt problemele prin
cipale asupra cărora au insis
tat comuniștii în cadrul ana
lizei ? Referindu-se la situația 
realizării indicatorilor de plan 
pe cele 10 luni ale anului, 
darea de seamă prezentată de 
tovarășul Andrei Colda, se
cretarul comitetului de partid, 
a subliniat că rezultatele eco
nomice sînt sub posibilitățile 
colectivului, planul de pro
ducție fiind realizat numai

ACȚIUNI OPERATIVE PENTRU SOLUTIONAREA
TUTUROR PROBLEMELOR MINEI

în proporție de 96 la sută, 
lucrările de pregătiri 97 la 
sută, iar lucrările de investi
ții în procent de 76 la sută.

In ce au constat cauzele a- 
cestor rezultate necorespun
zătoare ? Răspunsul este lim
pede ; comitetul de partid, 
întreaga organizație nu a a- 
cordat toată atenția proble
melor concrete ale înfăptuirii 
sarcinilor de plan. Nu s-au re

♦ De ce n-au participat toți comuniștii Ia adunarea activului de partid
♦ O critică foarte „dulce0 la adresa nerealizării indicatorilor economici
♦ Măsuri (joncrele de mobilizare a colectivului la înfăptuirea sarcini

lor de plan.

zolvat deficiențele apărute 
în organizarea producției și 
a muncii, iar conducerea ope 
rativă a minei nu a asigurat 
condițiile optime pentru solu
ționarea lor.

In cuvîntul său, to
varășul Aurel Brinduș. direc
torul exploatării, a remarcat 
că aprecierile critice din da 
rea de seamă sînt foarte 
„dulci11 față de situația nere- 
alizării planului.

Organizațiile de partid dip 
cadrul sectoarelor puteau re
zolva cu mai multă compe
tență unele probleme legate 
direct de procesul de produc
ție, dar și ele s-au mulțumit 
să stea în expectativă. Slab 
a acționat și comisia de con

Adunarea activului de 
partid de la E. M. Dîlja a 
constituit un exemplu de a-K 
naliză temeinică a activității" 
pe care comitetul de partid 
și organizațiile de bază au 
depus-o în sprijinul înfăptui
rii sarcinilor de plan.

Punînd în centrul dezbateri
lor problemele îndeplinirii 
planului de extracție a căr
bunelui, darea de seamă pre
zentată de tovarășul Radu 
Lupașcu, secretarul comitetu
lui de partid a subliniat că 
în perioada celor zece luni 
ale anului realizările obținu
te nu s-șu ridicat la nivelul 
sarcinilor care stau în fața 
exploatării.

Analizînd cauzele care au 
determinat această situație, 
darea de seamă a reliefat lip
surile manifestate în aprovi
zionarea și deservirea locuri
lor de muncă, în plasarea lu
crărilor și gospodărirea ma
terialelor care au condus la 
ștrangularea procesului de 
producție și depășirea nejus
tificată a consumurilor de 
materiale.

Datorită nerespectării teh
nologiilor de lucru și a mo
nografiilor de armare în 
multe abataje s-au produs 
surpări care au cauzat apre
ciabile pierderi .de producției 
Ca urmare a deficiențelor e- 
xistente în organizarea pro
ducției și a muncii, au cres
cut fluctuația salariaților și 
actele de indisciplină. Este 
semnificativ faptul că în pe
rioada analizată numărul ab
sențelor nemotivate la mina 
Dîlja s-a ridicat la 5 853 de 
zile, din cauza cărora s-au 
pierdut peste 6 500 tone de 
cărbune. Multe din lipsurile 
și deficiențele constatate pu
teau fi înlăturate dacă orga
nul de partid și organizațiile 
de bază, comitetul sindicatu
lui și organizațiile de tineret, 
precum și conducerea tehni- 
co-administrativă ar fi trans
pus în viață propunerile va
loroase făcute de oamenii 
muncii, dacă s-ar fi consul
tat. în permanență cu salaria- ' 
(ii în soluționarea probleme
lor producției și ale muncii.

Numeroși comuniști, prin
tre care Ioan Ceaureanu, Ca
rol Bogy, Remus Omota, Eu
gen Tzipenfening, Martin 
Borșa, Vasile Sidorov, Mihai 
Cosma, Victor Ghioancă, Vir

trol muncitoresc, dar așa cum 
spunea tovarășul ing. Eugen 
Borza, președintele acestui 
organism, comisia nu a pri
mit sprijinul și îndrumarea 
necesară din partea comitetu
lui de partid.

Manifestarea unor abateri 
de la disciplina muncii a 
contribuit în mare măsură la 
situația existentă. Mulți mem
bri de partid, ca, Mihai Tam- 

ba. Nicolae Haneș, Pavel Nă- 
creală, Constantin Vlad ș.a. 
cu toate că au fost sancțio
nați pe linie administrativă 
pentru actele de indisciplină, 
nu au fost puși în discuția 
organizațiilor de bază.

In cuvântul lor, numeroși 
comuniști, printre care amin
tim pe Hristache Borș, Petru 
Stupu, Viorel Boantă, Maria 
Farcaș. Marin Ciubăr, Aurel 
Popa. Ion Buciuman, au ară 
lat că biroul comitetului de 
partid nu a tras în suficientă 
măsură la răspundere con
ducerea tehnico-administrativă 
pentru deficiențele din acti
vitatea productivă, Referin- 
du-se la stilul da muncă al 

gil Ciornei, Dumitru Enache, 
Emil Nistor, Reinhold Knebel, 
Constantin Scutaru, Emeric 
Nagy, Dumitru Opriș s-au re
ferit la o serie de probleme 
privind activitatea de trans
port și aprovizionare, investi
ții și pregătiri, asistența teh
nică și întreținerea utilajelor, 
disciplina în muncă și folo
sirea timpului de lucru, subli
niind că In perioada analizată 
biroul comitetului de partid

E. M. Dîl ja 
întărirea continuă 
a vieții de partid, 

creșterea 
răspunderii 
comuniștilor 
In întreaga 

lor activitate

nu a tras în suficientă mă
sură la răspundere conduce
rea administrativă pentru de
ficiențele constatate în reali
zarea sarcinilor de plan.

Referindu-se la noul pro
gram de lucru vorbitorii au 
arătat că s-a creat o atmosfe
ră favorabilă de muncă, iar 
producția a crescut cu circa 
500 tone pe zi. Acest fapt de
monstrează că măsurile orga
nizatorice luate In urma con
sultării colectivelor de munci
tori sînt judicioase și bine
venite, ele constituie în ace
lași timp o garanție a înfăp
tuirii sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate.

In acest sens trebuie înțe
les programul de măsuri a- 
doptat In plenara activului 
de partid pentru perfecționa
rea stilului șl metodelor de 
muncă ale organizațiilor de 

comitetului de partid, atît 
darea' de seamă, cît și vorbi
torii, au subliniat că mai exis
tă multe neajunsuri în aceas
tă privință. Nu au fost con
sultați cu regularitate comu
niștii și salariații exploatării 
in problemele de bază ale 
activității, ședințele nu sînt 
temeinic pregătite, durează 
mult, iar măsurile stabilite 
nu se transpun în practică.

Slab a fost îndrumată și 
coordonată activitatea sindi
catului și a organizațiilor de 
tineret din exploatare care 
riu se achită de sarcinile ce 
le revin în domeniul econo
mic și politico-educativ.

Față de această situație este 
necesar ca organul de partid 
să-și schimbe stilul de muncă, 
să acorde un sprijin mai efi
cient și permanent organiza
țiilor de masă pentru ca a- 
cestea să-și poată îndeplini 
îndatoririle și rolul pe care 
îl au.

Propunîndu-și să dea orga
nului și organizațiilor de 
partid direcțiile activității 
pentru perioada următoare, 
adunarea activului de partid 

partid în conducerea activită
ții economice și politico-edu
cative. Manifesting o preocu
pare cît mai atentă față de 
realizarea sarcinilor de plan 
la toți indicatorii, comitetul 
de partid și-a propus să-și 
planifice mai bine munca, să 
sprijine mai mult organizați
ile de bază pentru a cuprinde 
toate sectoarele de activitate.

Apreciind tonul realist al 
dării de seamă, spiritul critic 
și autocritic, tovarășul Cle
ment Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, a subliniat în cuvîn
tul său responsabilitatea cu 
care comuniștii de la E. M. 
Dîlja au înțeles să rezolve 
sarcinile viitoare prin propu
nerile făcute. Acum, după • 
lună de zile de Ia aplicarea 
în viață a noului program 
de lucru, se impun cîteva 
concluzii. Rezultatele obținute 
în acest scurt interval sînt 
promițătoare pentru activita
tea de viitor; s-a îmbunătă
țit munca de partid, totuși 
mina Dîlja nu și-a realizat 
încă sarcinile economice. Fap
tul acesta trebuie privit cu 
întreaga responsabilitate co
munistă, In modul cel mal 
obiectiv pentru a găsi goluți* 
ile cele mai eficiente în re
zolvarea problemelor produc
ției și muncii. Comitetul de 
partid și organele colective 
de conducere au obligația ma
joră să elaboreze deciziile 
cele mai optime pentru solu
ționarea tuturor neajunsurilor 
ivite în procesul realizării 
planului, ele trebuie să-și 
perfecționeze în permanență 
metodele și stilul de muncă.

întărirea continuă a vieții 
de partid impune în același 
timp creșterea răspunderii 
comuniștilor în întreaga lor 
activitate. Se cere mai multă 
inițiativă, mai multă preocu
pare în activitatea organiza
torică. Este vorba în ultimă 
instanță de a demonstra ce 
sînt în stare să înfăptuiască 
comuniștii de la mina Diija 
pentru a depăși impasul în 
care se află.

Iată de ce dezbaterile din 
plenara activului de partid 
trebuie considerate ca un 
punct de plecare în confrun
tarea viitoare cu sarcinile de 
plan ce stau în fața colecti
vului de la E. M. Dîlja.

G. HOGMAN

a adoptat un program concret 
de măsuri pentru îndeplinirea 
planului de producție și recu
perarea minusului înregistrat, 
pentru aplicarea în condiții 
cît mai corespunzătoare a 
noului program de lucru.

Un accent deosebit va fi pus 
pe îmbunătățirea metodelor 
și stilului de muncă, pe con
sultarea largă și permanentă 
a colectivelor de muncitori 
prin soluționarea operativă a 
problemelor importante ce 
apar în procesul complex al 
muncii din subteran.

In vederea creșterii simțu
lui de răspundere față de 
muncă, și sarcinile încredin
țate, comitetul de partid și 
organizațiile de bază își vor 
intensifica și mai mult activi
tatea politico-educativă în 
rîndul salariaților pentru în 
tărirea disciplinei, pentru 
respectarea principiilor eticii 
și echității socialiste.

Programul adoptat de adu
narea activului de partid con
stituie un instrument eficient 
în scopul realizării zilnice a 
planului de producție. Pentru 
aceasta însă trebuie intensifi
cate eforturile tuturor comu
niștilor și salariaților de la 
mina Lonea, astfel ca anul 
1973 să se încheie cu realiza
rea sarcinilor în bune condi 
țiuni, iar planul extracției de 
cărbune pentru anul viitor să 
se înfăptuiască în mod exem
plar, încă din primele zile.

H. CORNET.
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STRĂDANII SUSȚINUTE, PLINE DE RĂSPUNDERE(Urmare din pag. 1)

lui, uzina a dat locului o în
fățișare nouă, impunătoare.

In clipa clnd mașinile 
au ieșit învingătoare 
In lupta cu Jiul con- 

eemnlnd actul care a marcat 
Începutul construcției și plnă 
astăzi, preparafia Coroești a 
constituit o înaltă școală mun
citorească In care s-au pregă
tit pentru viată și muncă zeci 
de tineri. Aici, meseriașii 
vîrstnici au predat, in ambian
ta muncii, odată cu secretul 
meseriei, ștafeta ce va trebui 
purtată cu demnitate spre ce
le mai Înalte culmi ale socie
tății noastre. Am căutat In 
uzină pe cei care au partici
pat la ridicarea ei din temelii 
șl de care și-au legat ulterior 
Întreaga lor activitate, 
găsit la posturi lucrlnd 
celașl ritm cu care au 
ani de-a rlndul. 
lăsat să se destăinuie. 
ascultat pe fostul excavatorist 
SIMION S6CS:

— In 1960 am trecut cu ex
cavatorul Jiul și am ridicat 
prima cupă din locul unde fu
sese marcată noua albie.

Astăzi Simion Sâcs lucrea
ză la depoul de locomotive și 
Întreține L.D.H.-urile.

Preparatorul NICOLAE NI- 
NU, comunist din 1947, n-a 
bănuit scopul vizitei mele Ia 
locul său de muncă — banda ce 
transportă cărbunele de la 
Aninoasa. Și el a fost prezent 
pe șanler.

— In 1961 clnd a 
eeput turnarea fundației, 
eram Ia stația de betoane 
echipa cu care lucrasem 
la termocentrala Paroșeni.

Betonul preparat de echipa 
lui Nicolae Nlnu și-a schim
bat zilnic poziția, urclnd in
tr-o contopire strlnsă cu oțe
lul spre azuriul cerului. Con
structorii au Înălțat zidu
rile cu o Înălțime de 41 de 
metri cit numără uzina, au 
montat la locurile lor utilaje
le și agregatele complexe, au 
scrutat distanțele și și-au a- 
runcat peste dealuri arcurile 
iscusinței ridiclnd pilonii de 
susținere al funicularului. O 
parte dintre ei le-au Îndrăgit, 
au rămas alături de ele. I-am 
regăsit in preajma instalați
ilor uzinei, ascultîndu-le atent 
pulsul vieții. Despre această 
legătură om — instalație, in 
secția separație comunistul 
FRANCISC PECS a Început 
să-și depene amintirile.

— Benzile, elevatoarele, ma
șinile de zețaj, ciuturile, ins
talațiile din flotațle au fost 
pentru noi cele mat importan
te utilaje pe care le-am mon
tat.

— Care a fost ziua cea mai 
semnificativă din munca dv. 
de montor, aici, la preparație?

— Ziua In care am văzut 
că tot ce am asamblat func
ționează bine.

Preparatorii Sebastian Tin-

dirici, Ion Matei, Wilhelm 
Wapke, Ștefan Rusu, lăcătușii 
Petru Bauer, Francisc Deda, 
Nicolae Chioreanu. Simion Sl- 
coi, sudorii Ion Valea, Ion Ca
pac, strungarul Francisc Kor- 
noier, maiștrii 
Burghel, Petru 
lectricienii Grigore 
ceanu, Moise Nagy 
lost primii muncitori califica/l 
care și-au legat activitatea de 
cea a preparațiel și sub ochii 
cărora s-au produs multe 
schimbări. Anul 1963 repre
zintă momentul cînd muncito
rii preparaflei Coroești au 
întins mina spre cei din Vul
can, Aninoasa, Paroșeni și au

Dumitru 
Rus, e- 

Bălă- 
au

I-am 
(In a- 
lucrat

I-am 
L-am

In- 
lu- 
cu 
ți

la un

de

PREPARATIA
COROEȘTI
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depus jurămlntul ce avea să 
simbolizeze legătura de con
tinuitate Intre munca mineri
lor și cea a preparatorilor.

— Acast, an de început, 
spunea maistrul DUMITRU 
BURGHEL, ne-a unit pe noi, 
veteranii de azi ai uzinei. Pu
țini dintre cei care au venit 
la Început au plecat.

— Cum vă explicați această 
legătură I

— Greutățile inarenta În
ceputului au făcut să ne cu
noaștem mai bine ne-au pus 
la încercări, ne-au apropiat 
sufletește.

A

/n acest deceniu de ac
tivitate, colectivul u- 
zinei s-a maturizat, ri- 

dicindu-se In fiecare an pe 
treapta valorică a hărniciei 
și creației.

In cei 10 ani, au lost Înre
gistrate peste 450 de propu
neri de raționalizări șl inova
ții dintre care mai mult de 
jumătate au lost aplicate.

In anul 1964 au fost făcute 
111 propuneri din care apli
cate 58.

— îmi amintesc că prima 
schimbare s-a făcut la ciuru
rile 203 la care sitele de relon 
au fost Înlocuite cu site me
talice — spunea lăcătușul BA
UER PETRU. Flotatorul SE
BASTIAN TINDIRICl, aflat 
acum în pragul pensiei, este 
unul din autorii multor ra
ționalizări aplicate In flotație.

— De cîți ani lucrați 7 l-am 
întrebat.

— De 22 de ani. Am lucrat 
la Lupeni, iar din 1963 lucrez 
aici la Coroești, tot la flota- 
t'e.

Petru Bauer, lăcătuș, maiș
trii mecanici Vasile Gonciu- 
lea, Aristlcă Lățea, ing. Fran- 
else Appel, iată alfi promotori 
ai noului care au conceput 
numeroase raționalizări și I- 
novații.

ZI ursul ascendent pe care
f. dezvoltarea rapidă a 

științei și tehnicii II 
impune în domeniul indus
triei a trebuit să fie urmat și 
aici, la preparația Coroești. 
In anul 1969 utilaje noi cu 
un înalt grad de tehnicitate au 
pătruns în uzină. Actualul se
cretar de partid al uzinei, 
maistrul mecanic Petru Rus a 
condus lucrările de instalare 
și punere in funcțiune a noi
lor utilaje.

Inginerul șef al secției de 
preparare Coroești, FRANCISC 
APPEL a făcut o apreciere a- 
supra noilor utilaje.

— In primul rînd capacita
tea de spălare a crescut, iar 
zețajul mare are acum posi
bilitatea de reglare automată 
și manuală, în funcție de ca
litatea și cantitatea cărbune
lui supus spălării.

— A crescut gradul de au
tomatizare a uzinei prin am
ploarea noilor utilațe ?

— Da. Și in acest sens pot 
face o comparație. Dacă în 
condițiile vechilor utilaje, 
pentru pornire erau necesare 
două ore, astăzi În aproxima
tiv 30 de minute instalația es
te pusă în funcțiune. In acest 
iei au fost eliminați timpii 
morțl, a crescut productivita
tea muncii.

Un Însemnat aport la noile 
schimbări l-au adus și echipe
le de întreținere conduse de 
Iuliu Luca, Sigismund Gănczi, 
Stanciu Stamate și electricie
nii Frederic Cszasar și Gri
gore Bălăceanu

JI flat In preajma împlini
ri ril a 10 ani de existen

ță, Întregul colectiv al 
uzinei este angajat cu toată 
hotărlrea în munca pentru rea
lizarea sarcinilor ce-i revin In 
cel de-al treilea an al cinci
nalului.

fie aleea ce se Îndreaptă 
spre poarta uzinei, sub 
semnele evidențierii in 

Întrecerea socialistă, am vă
zut chipurile acelora care n-au 
precupețit capacitatea lor fi
zică și intelectuală pentru bu
nul mers al uzinei. In tăcere 
mă înclin în fața acestor oa
meni pe care i-am cunoscut și 
ale căror fapte de muncă Îmi 
stîrnesc sentimentul de admi
rație șl prețuire.

pentru folosirea rațională a combustibililor ș[ energie^

Colectivul energeticienilor de la Paroșeni acționează 
cu fermitate pentru înfăptuirea obiectivului:

Cît mai puțină energie și combustibil
■pentru producerea energiei electrice

(Urmare din pag. 1)

energetice ale mașinilor, in
stalațiilor și utilajelor. Ideea 
directoare după care s-a con
dus comisia în elaborarea pla
nului de. măsuri, a constat în 
realizarea unui volum cît mai 
mare de economii la energie 
electrică, cărbune și gaz me
tan, prin îmbunătățirea teh
nologiei de producere a ener
giei electrice, fără a diminua 
puterea instalată aflată la dis
poziția Dispeceratului energe
tic național**.

Un domeniu, deosebit de 
important îl constituie măsu
rile care vor conduce la re
ducerea substanțială a consu
mului de gaz metan. Se con
stată că repartiția de gaz me
tan a fost mult .depășită, con
sumurile înregistrate depășind 
cu circa 40 la sută prevederi
le. Prin aplicarea măsurilor 
preconizate se vor economisi, 
pînă la sfîrșitul acestui an, 5 
milioane metri cubi de gaz 
metan, iar în flecare din anii 
următori cîte 63 de milioane. 
Una dintre măsuri constă în 
renunțarea la producerea e- 
nergiei electrice în centrala 
electrică Vulcan și a fost deja 
realizată. Un alt grup de mă
suri privesc menținerea în 
permanentă stare de disponi
bilitate a sistemelor de prepa
rarea prafului de cărbune, 
îndeosebi a morilor de măci
nare a cărbunelui, măsuri ce 
vor trebui realizate integral 
în cursul lunii decembrie și 
care trebuie să stea în centrul 
preocupărilor cadrelor tehnice 
responsabile. Un domeniu din 
care se estimează că se vor 
produce importante reduceri

ale consumului de gaz metan 
îl constituie returnarea con
densatului provenit din aburul 
livrat de centrala Vulcan, 
Preparației Coroești. Este cît 
se poate de evident că în lo
cul proceselor verbale de di
vergență în jurul coeficientu
lui de returnare care circulă 
în prezent între conducerile 
celor două întreprinderi, ar 
fi mult mai utilă găsirea unor 
soluții tehnice adecvate care 
să permită evitarea pierderi
lor de căldură, de gaz me
tan, în ultima instanță.

Măsuri tehnice detaliate, 
vădind o bună fundamentare, 
au fost elaborate și în scopul 
reducerii cantităților de căr
bune folosit la producerea e- 
nergiei electrice. Se prevăd 
economii anuale de 1 600 tone 
da cărbune prin creșterea 
randamentelor agregatelor de 
la cazane cu 0,2 la sută, de 
1 500 de tone prin folosirea 
bilelor spongioase la spăla
rea condensatorului turbine
lor, de 2 770 tona de cărbune 
prin reducerea pierderilor din 
circuitul apă-abur, cu 0,5 la 
sută, prin eliminarea neetan- 
șeităților și repararea armătu
rilor șa. Măsuri numeroase, 
avînd Ia bază o mai bună 
gospodărire a instalațiilor și 
orientarea spre soluții tehni
ce moderne. Multe dintre ele 
sînt posibil de rezolvat cu 
propriile forțe. Deseori, însă, 
traducerea în viață a măsuri
lor preconizate este și în func
ție de calitatea cărbunelui. 
Rezultă așadar că Exploata
rea de preparare a cărbune
lui’Valea Jiului, toate unită
țile miniere din bazin își pot 
aduce c contribuție importan-

economiilor 
prin livrarea de 
cărui 

de 
în 
Și

umiditate 
cenuși să se 

prevederile 
normele inter-

tă la realizarea 
preconizate 
cărbune ale 
și conținut 
încadreze 
STAS-urilor
ne în vigoare.

Acțiunea de reducere a con
sumului de energie și com
bustibili este în plină desfă
șurare, o parte din măsuri 
fiind realizate sau în curs de 
realizare, 
fră care 
primelor 
consumul 
electrică pentru iluminat

Se poate cita o ci- 
relevă eficacitatea 
măsuri aplicate s 

propriu de energie 
a 

scăzut de la 2 800 kWh la cir
ca 2 400 kWh pe zi. Aseme
nea cifre nu există însă și în 
domeniul consumului tehno
logic, deși acest lucru ar fi 
deosebit de util. Aplicarea 
fermă a planului de măsuri 
stabilit nu poata fi concepută 
fără o verificare permanentă 
a evoluției consumului pro
priu de energie electrică. A- 
naliza zilnică a acestui indi
cator constituie indiciul sigur 
al eficienței măsurilor preco
nizate.

Comisia de economisire a 
combustibililor și a energiei 
electrice și-a început în bu
ne condiții activitatea. In con
tinuare, însă, va trebui, după 
cum sublinia secretarul co
mitetului de partid din cadrul 
JJzinei electrice Paroșeni, ing. 
Alexandru Aruncuteanu, „să-și 
exercite cît mai deplin atri
buțiile de coordonare și con
trol care îi revin în această 
importantă acțiune și îndeo
sebi să antreneze întreaga 
masă de salariați în realiza
rea integrală a măsurilor 
propuse**.

UNITATE COOPERATISTĂ FRUNTAȘĂ

„în miez de noapte,
ziua ca-n amiaza mare“

La ancheta ziarului nostru 
publicată în nr. 7474 din 14 
noiembrie a.c. sub titlul „In 
miez de noapte, ziua ca-n a- 
iniaza mare** am primit răs
punsuri din partea forurilor 
vizate : „Am luat cunoștință 
de cele sesizate de dv. și vă 
mulțumim, se spune în 
punsul I.C.S. Alimentara 
troșani. Pînă la apariția 
crețului din 18 noiembrie 
noi am aplicat la unități, 
vederile H.CjM. nr. 1453/1973, 
adică am dispus reducerea 
consumului de energie elec
trică cu 10 Ia sută. Cu toate 
acestea, este indiscutabil că 
unele uniăți centrale au făcut

răs- 
Pe- 
De- 

1973 
pre-

dierea situației, comitetul exe- 
cutiv a luat legătura cu corn 
ducerile acesor unități stabî- 
lindu-se măsuri de utilizare a 
energiei electrice în spiritul 
recentei Hotărîri și Decretu
lui Consiliului de Stat al R.S.R 
Comitetul executiv șl-a propus 
de altfel să stabilească pentru 
toate unitățile comerciale un 
program concret de măsuri 
pentru economisirea de ener
gie electrică și combustibili, 
program ce va fi întocmit în 
colaborare cu reprezentanții 
întreprinderilor comerciale cu 
sediul în Petroșani, care au 
unități pe raza orașului nos
tru**. Semnează, vicepreședln-

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

>‘7 • • .■

7

V*

Intre secțiile cooperativei 
meșteșugărești „Unirea" care 
se remarcă printr-o deservire 
bună a populației se numără 
noua unitate de spălătorie, cu
rățătorie și vopsitorie de la Bi- 
vezeni.

Dotată cu utilaje moderne

NOTĂ

de înaltă capacitate, avînd un 
colectiv de muncitori califi
cați. dintre care amintim pe 
tovarășii Margareta Todosiu. 
Stela Boabă, Nicolae Ardelea- 
nu și alții, unitatea își reali
zează in mod exemplar sarci
nile de plan situîndu-se în rîn-

dul secțiilor fruntașe pe co
operativă.

Pentru a satisface cit mai o- 
perativ cerințele populației 
din municipiu această secție 
a înființat centre pentru pri
mirea comenzilor în toate o- 
rașele din Valea Jiului.

pe

risipă în ce privește folosirea 
energiei electrice pe timp de 
noapte. Incepînd cu data de 
19 noiembrie am aplicat cu 
strictețe prevederile noului 
Decret, în sensul că la toate 
unitățile am aplicat reducerea 
corpurilor de iluminat cu 50 
la sută". Semnează director 
Cazimir Davidovici.

„Iluminatul unităților
timpul nopții, în condițiile se
sizate de dv. nu poate fi pus 
în nici un caz pe seama asigu
rării securității, fiind vorba 
în mod vădit de lipsa de răs
pundere și simț gospodăresc 
din partea gestionarilor de la 
unitățile vizate, se spune in 
răspunsul I.C.S. Alimentația 
publică Petroșani. Pentru 
evitarea în viitor a unor ase
menea abateri, s-au luat mă
surile necesare. In același 
timp articolul dv. a fost pre
lucrat în fața sa«.uiaților noș
tri'*. Semnează director Cons
tantin Secărea.

Pe marginea acelorași sem
nale critice,
răspuns și din partea Comite
tului executiv al Con
siliului popular al orașu
lui Petrila. „S-a analizat si
tuația Semnalată la chioșcul 
de pline al Alimentarei nr. 42 
și la unitatea „Cafino" consta- 
tîndu-se că cele relatate în 
ziar sînt reale. Pentru reme-

am primit un

te ing. D. Grunță, și secretat 
Gh. Popa.

Răspunsurile reflectă măsu
rile luate imediat după apa
riția articolului, pentru închi- 

unor căi de risipă a 
Nu sînt ne- 
comentarii. 

unități co- 
singur co- 

cuvine făcut 
este inspirat

Export intens de radio-receptoare 
și televizoare românești

Aproape 30 la sută din pro
ducția de televizoare româ
nești și circa 40 la sută din cea 
de radio-receptoare sînt desti
nate exportului. Aparatele re
alizate de întreprinderea bu- 
cureșteană „Electronica* sint 
expediate în R. P. Albania. 
Austria. R.S, Cehoslovacă. Chi
le. Dahomey, Eiiopia. Franța. 
R.D.G.. India. Iordania, Israel. 
R.S.F. Iugoslavia, Libia. Ma
rea Britanic, Pakistan. Peru, 
Sudan, Zair și în alte țări.

Zilele acestea, un lot de

3 000 televizoare cu marca 
„Compliment**, „Modern**, „O- 
pera“, „Select 2 000“ au fost 
trimise în Republica Federală 
Germania, iar 28 000 radio-rc- 
ceptpare .,Cora“, „Alfa". „Mil- 
cov“, „Select** și „Tomis“ au 
luat drumul spre Egipt și Se
negal.

Pînă la sfîrșitul anului, al
te aproape 25 000 de televizoa
re și radio-receptoare româ
nești vor fi livrate beneficiari
lor externi.

(Agerpres)
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Optimile de finală în „Cupa României"

derea 
energiei electrice, 
cesare prea multe 
Fiind vorba de 
merciale însă, un 
mentariu se 
mai ales că ne 
din acel răspuns care se refe
ră la „lipsa de răspundere și 
simț gospodăresc din partea 
gestionarilor" : Gestionarul nu 
are în primire numai mărfuri
le. Gestiunea este ceva mai 
complexă, ea cuprinde gestio
narea tuturor bunurilor pe ca
re lc are în păstrare și de ca
re răspunde. In acest sens, 
răspunde deopotrivă de măr
furi, ca și de local, de insta
lațiile localului, de combusti
bilul și energia electrică ce-i 
sînt puse la dispoziție. Toate 
acestea sînt bunuri 
valori bănești ce-i 
în primire, pe care 
le folosească cu cea 
chibzuință !

Cele de mai sus își păstrea
ză valabilitatea și pentru 
membrii cooperatori la care 
se refere» articolul nostru, ți 
care pini în prezent nu ne-au (i; ,
comunicat măsurile luate. „

obștești, 
sînt date 
trebuie să 
mai mare

Expoziție fotografică
Sub semnul evenimentului deosebit al jubileului 

Institutului se înscrie și expoziția fotografică deschisă 
în cadrul clubului studențesc.

Expoziția cuprinde un număr de 28 de lucrări execu
tate în condiții grafice foarte bune, care ilustrează 
aspecte semnificative din realitățile economice și socia
le ale Văii Jiului și ale întregii țări. Poate fi remarcat 

de triumf** 
aparținînd 
fotografie

dintr-un ansamblu valoros de lucrări „Arcul
— autor ing. Robert Czibula, ..Reculegere**, 
studentului Nguyen Khanh și „Recreația** 
semnată de Mitică Mitucă.

Expoziția ilustrează o dată în plus aria 
preocupări cultural-educative care preocupă 
specialiști ai industriei miniere.

largă de 
pe viitorii

Spre deosebire de anii pre- 
cedenți, cînd optimile se des
fășurau abia în primăvară, în 
ediția actuală ele sînt progra
mate în prima parte a sezonu
lui, într-un cadru de iarnă 
plină, nu prea potrivit pentru 
jocul de fotbal.

De asemenea, spre deosebi
re de anii trecuți, s-a renun
țat la tragerea la sorți dirija
tă în care se puneau într-o 
urnă biletele cu numele echi
pelor mai bune (presupunere, 
deoarece făceau parte dintr-o 
categorie superioară) și în a 
doua echipele mai slabe. In- 
cepînd eu actuala ediție s-a 
procedat la tragerea la sorți 
după regulile clasice — cu o 
singură urnă — și s-a ajuns 
la programarea următoarelor 
întîlniri:

• C.S.M. Reșița va căuta 
• să-și ia revanșa pentru punc

tul pe care .Poli** Timișoara 
l-a obținut la Reșița, într-un 
meci 
braț.

care se anunță echili-

dorită pentru eliminarea din 
ediția precedentă a Cupei su
ferită din partea adversarei 
de azi. Chimia Rîmnicu 
cea.

Vil-

tîlni
La București Jiul va în- 
echipa Petrolul și credem

AVANCRONICA
că. după forma bună arătată în 
ultimele întîlniri, victoria nu-i 
va Scăpa, echipei noastre. Toți 
susținătorii ar dori să vadă 
Jiul din nou în finală și cp 
sorți de izbîndă mai mari cp 
în penultima ediție.

Echipe de categoria 
A cu B

avea 
cilă

A.S.A Tirgu Mureș 
o sarcină destul de 
de a rezista ambițiilor

va 
difi-

FOTBALISTICA
Mare, 
loc în 
nerea- 

cojn-

echipei Minerul Baia 
veșnica aspirantă la un 
divizia A aspirații care 
lizîndu-se va căuta în 
pensare să se facă remarcată 
în Cupa României.

Echipele de categoria B 
între ele

Echipele de categoria A 
intre ele

• S.C. Bacău nu va putea 
să emită pretenții în fața e- 
chipei Steaua. De altfel, bă
căuanii nu se gîndesc la Cupă, 
dată fiind situația precară pe 
care o au în clasamentul cam
pionatului. Steaua vrea să-și 
asigure un titlu și va urmări 
să confirme reputația ce o are 
dînd

• Tot Ia București F.C. 
\rgeș, cu aspirații serioase, va 
căuta să-și ia o revanșă mult

seria
S.N,

• Delta Tulcea, din 
I. va aveți de înfruntat 
Oltenița din seria a II-a. Am
bele echipe sînt de valori ă-

Concurs de orientare 
dotat cu trofeul „Tot

toată atenția Cupei ;

• Sportul studențesc pre
zintă < 
formă
U.T.A. va avea o sarcină re
lativ ușoară, date fiind rezul
tatele bune obținute în ulti
mele meciuri. Nu trebuie sâ 
mire pe nimeni dacă și U.T.A 
țintește participarea la com
petiția europeană a cîștigăto- 
rilor de Cupe. ,

o accentuată scădere de 
i și în aceste condiții

Recent, peste 200 de elevi de 
la Casa de copii Uricani, or
ganizați pe grupe compacte, 
au luat startul la un concurs 
organizat în pădurile de fag 
și brad ce străjuiesc înălțimile 
din jurul orașului.

încă de la ora 8 dimineața, 
după primirea hărților de 
orientare în teren, detașamen
tele au pornit la drum avînd 
în fața ioc un loc dificil de

străbătut, care 
orientarea în 
teorologice din 
la încercare din toate punctele 
de vedere, detașamentele s-au 
orientat în mod satisfăcător 
în teren, au străbătut în ter
men scurt cei aproape 8 km 
de teren marcat atingînd înălți
mea de 1380 m. S-au eviden
țiat In mod deosebit detașa
mentul clasei a Vl-a B (oiști-

le-a îngreunat 
condițiile me 
acea zi. Puse

propiale ocupînd locuri spre 
mijlocul clasamentului.

Victoria obținută de S.N. 
Oltenița în faza precedentă în 
fața campioanei țării Dinamo 
București, s-ar părea că-i dă 
un atuu teoretic asupra Deltei. 
Se pune întrebarea însă dacă 
acesta îi va fi suficient.

(R In sfirșit, Universitatea 
Cluj a unsprezeceă reprezen
tantă a diviziei A întîlnește 
singura reprezentantă a divi
ziei C rămasă în cursă : Oltul 
Sfîntu Gheorghe. O promova
te a acestei divizionare 
sferturile de finală ar fi 
adevăr o mare surpriză.

Care vor fi fericitele 
movate în sferturile de finală 
ale „Competiției surprizelor" 
vom putea ști doar astă-seară. 
Pronosticurile în meciurile de 
cupă sînt totdeauna riscante.

C In 
într-

pro-

Ioan BOGDAN

turistică 
înainte"

gător al trofeului), condus de 
prof. Maria Predoiu. urmat de 
detașamentul clasei a 
Grupurile întîlnindu-se pe 
platou complet acoperit 
zăpadă, au organizat timp 
o oră jocuri recreative, pe 
padă.

Acțiunea turistică a fost 
un real folos pentru întregul 
grup de elevi, dornici de a 
organiza cit mai multe ase
menea drumatii în aw liba*

V-a. 
un 
cu 
de 

zft-

de

Se pare că „viața" gazete
lor de perete din orașul U- 
ricani nu este tocmai bună. 
Fise că este vorba de cea 
din fața Casei de cultură 
din centrul orașului sau de 
cea din incinta exploatării 
miniere aflată în grija co
mitetului U.T.C. 
articolele sînt 
dar... lipsesc cu
ne.

Cînd va, ele
mijloace deosebit de active 
în popularizarea faptelor de 
muncă, a fruntașilor de la

pe mină, 
frumoase, 
desăvîrși-

constituiau

fronturile de lucru din sub
teran sau din restul între
prinderilor orașului. Astăzi, 
minerii Uricaniului desfă
șoară cu succes întrecerea 
pentru tot mai mult cărbu
ne, obțin adevărate recor
duri în muncă. Și. totuși, 
gazetele de perete continuă 
să... tacă. De ce, oare, cînd 
mina, orașul, cunosc o acti
vitate atit de intensă ? Lip
sesc temele, sau cei în mă
sură să le vadă 7

V
•

ta. zlahAidl .

Schimb
de

experiență
aRecent a avut loc un 

schimb de experiență între 
asociația pensionarilor din 
Petroșani și asociația pensi
onarilor din Lonea.

In cadrul schimbului des
fășurat la casa pensionarilor 
din Petroșani, a fost expus 
un material documentar pri
vind formele de întrajutora
re a muncitorilor mineri, de 
la începuturile mineritului 
din Valea Jiului pînă în 
prezent.

In continuare s-au purtat 
discuții cu privire Ia îmbu
nătățirea metodelor de mun
că ale asociației și casei de 
ajutor reciproc în vederea 
dezvoltării activității de 
Intr-ajutorare și culturaliza
re a pensionarilor.

In încheierea schimbului 
de experiență, acordeonistul 
Vasile Cîlțea, din formația 
de muzică populară a comi
tetului sindicatului E. M. 
Dflja, a prezentat, în fața 
numărului mare de partici
pant!, un apreciat program 
mugicaij,

Iiie COANDRĂȘ,
E.M. Uricani
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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Statele Unite

ULTIMELE ȘTIRI

Sosirea la Casa Albă
(Urmare din pag. 1)

tați da Marion Smoak, șeful 
protocolului Casei Albe, să ia 
io« într-o limuzină, care se 
îndreaptă spre Casa Albă. Se 
străbat aleii® parcului, stră
juite de ofițeri In uniformă 
de fală, care poartă în ban
dulieră steagurile României 
fi S.U.A. Trompeții dau ono
rul. Numeroșii cetățeni aflați 
de-e lungul aleilor parcurse 
fac o caldă și spontană ma
nifestare de simpatie oaspeți
lor, își exprimă, prin aplauze
le lor, sentimentele de prie
tenie față de poporul Româ
niei, stima și considerația 
față de conducătorul ei.

Limuzina se oprește la In
trare* din sud a Casei Albe, 
bogat ornamentată, cu un 
balcon larg, spre care urcă o 
scară maiestuoasă. Aci, cu 
cîteva momente înainte, au 
sosit președintele Richard 
Nixon și doamna Patricia 
Nixon. La coborfrea din limu
zină a oaspeților, președinte
le S.U.A. salută cu căldură 
pe președintele Nicola e 
Ceaușescu, urîndu-i bun venit. 
Președintele Consiliului de 
Stat își exprimă satisfacția 
de a-1 întîlni din nou pe pre
ședintele american. Ba rîndul 
ei,: doamna Patricia Nixon
salută cu cordialitate pe tova
rășa Elena Ceaușescu.

In continuarea ceremoniei, 
președintele Richard Nixon 
îl conduce pe președintele 
Nicolae Ceaușescu spre podiu
mul de onoare, drapat în cati
fea roșie. Aci se află înalte o- 
ficialități federale și locale, 
care «u venit să îl salute pe 
conducătorul statului român : 
Henry Kissinger, secretar de 
stat, general Paul Abrams, șe
ful statelor majore reunite, 
Walter Stoessel, asistent al se
cretarului de stat pentru pro

bleme europene, Walter Was
hington, primarul capitalei 
americane, John Nevius, pre
ședintele Consiliului Munici
pal al districtului Columbia, 
alte persoane oficiale. Lingă 
podium se află, de asemenea, 
persoanele oficiale care îl în
soțesc pe președintele Consi
liului de Stat în vizita sa : Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Mitea și Va- 
sile Pungan, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Roman Moldovan, președinte 
al Camerei de Comerț și In
dustrie.

Sînt de față Cornel Bogdan, 
ambasadorul român la Was
hington, și Robert Martens, 
însărcinat cu afaceri A.I. al 
S.U.A. la București.

Garda de onoare, alcătuită 
din detașamente ale diferite
lor genuri de arme, prezintă o- 
norul. Răsună acordurile so
lemne ale imnurilor de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Statelor Unite, în timp ce se 
trag 21 de salve de artilerie, 
iar un grup de militari, alini- 
ați în spatele gărzii, înclină, în 
semn de salut, steagul federal 
și drapelele celor 50 de state, 
precum și ale teritoriilor aso
ciate ale S.U.A.

Comandantul gărzii prezintă 
conducătorului statului român 
raportul: „Excelență, garda de 
onoare este gata formată".

Președintele Consiliului de 
Stat și președintele S.U.A. trec 
apoi în revistă garda de onoa
re. In dreptul drapelelor pur
tate de membrii gărzii, cei doi 
președinți se opresc și salută, 
înclinînd capul.

Președintele român este 
condus din nou spre podium 
de președintele american, de 
unde se primește defilarea 
fanfarei militare, ai cărei

membri sînt îmbrăcați în ți
nută de paradă : tunici roșii, 
pantaloni albaștri cu vipușcă, 
caschetă și mănuși albe.

Președintele Nixon se apro
pie de microfoane, unde ros
tește un cuvînt de bun-venit.

Răspunde președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Alocuțiunile celor doi pre
ședinți sînt subliniate cu pu
ternice aplauze. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Richard Nixon își string 
cu căldură mîinile.

Aplauzele izbucnesc din 
nou cu însuflețire cînd șeful 
statului român și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt conduși 
de președintele S.U.A. și 
doamna Nixon spre scara ex
terioară a balconului. De aici, 
oaspeți și gazde răspund cu 
cordialitate manifestărilor de 
prietenie și aplauzelor.

Sînt momente care ilustrea
ză prețuirea pe care o ma
nifestă, unul față de altul, 
popoarele român și american, 
convingerea reciproc împăr
tășită că dialogul Ia nivelul 
factorilor de cea mai înaltă 
răspundere ai celor două state 
este de natură să impulsione
ze dezvoltarea relațiilor pe 
plan bilateral, să contribuie 
la promovarea păcii, destin
derii și colaborării internațio
nale.

In salonul albastru al Casei 
Albe, după ce are Ioc prezen
tarea persoanelor oficiale ro
mâne, președinții Richard 
Nixon și Nicolae Ceaușescu 
se 'întrețin cîteva minute. 
Apoi, cei doi șefi de stat se 
îndreaptă spre cabinetul de 
lucru al președintelui State
lor Unite, unde își încep con
vorbirile oficiale.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de :

Romulus CĂPLESCU

Cuvintul președintelui Richard Nixon
(Urmare din pag. 1)

Privind lumea de astăzi, 
vom recunoaște cum s-au 
dezvoltat aceste relații, cum 
două țări atît de depărtate 
din punct de vedere geogra
fie — una dintre ele mult 
mai mare decît alta în ce 
privește numărul locuitorilor, 
însă amîndouă avînd o isto
rie glorioasă — cum două 
țări cu filozofii diferite de 
guvernare au, totuși, obiecti
ve comun* în domeniul poli
ticii externe, acelea de a cău
ta să mențină relații bune cu 
toate statele, indiferent de

ideile lor filozofice, de a duce 
o politică de respectare a in
dependenței și suveranității 
fiecărei națiuni a lumii, mare 
sau mică, și o politică care 
să recunoască, întotdeauna, 
faptul că numai în condițiile 
în care o națiune se bucură 
de independență, independen
ță care să nu fie încălcată 
sau amenințată de alte nați
uni, va putea exista pace, o 
pace durabilă în lume. Aces
ta este obiectivul națiunii 
noastre, acesta este obiectivul 
națiunii Dumneavoastră, obi
ectiv despre care noi am dis
cutat în mai multe ocazii în 
trecut și sînt sigur că vom

mai discuta despre el în 
timpul celor două zile ale 
vizitei oficiale a Dumnea
voastră, pe lingă alte proble
me bilaterale.

Dumneavoastră veți avea 
posibilitatea să vizitați nu 
numai Washingtonul, ci și un 
număr de alte orașe din țara 
noastră și sîntem siguri că 
veți fi întîmpinați cu aceeași 
căldură și cordialitate cu care 
am fost noi primiți în Româ
nia cînd am vizitat țara 
Dumneavoastră, primire care 
a făcut o enormă impresie 
atît doamnei Nixon, cît și 
mie. (Aplauze).

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

djn 1969, au trecut un număr 
de ani. în lume s-au produs 
multe schimbări, ce continuă 
să se accentueze și care merg 
în direcția unei mai bune 
conlucrări între națiuni, a 
afirmării dreptului fiecărei 
națiuni la independență, la 
dezvoltarea economico-socială 
liberă, a respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și organi
za viața așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din a- 
fară.

Se poate spune că vizita 
pe care ați efectuat-o în Ro
mânia a constituit un început 
bun, că ea a marcat o dez
voltare pozitivă în relațiile 
cu țările socialiste, marcată 
prin vizita făcută în Repu
blica Populară Chineză, în 
Uniunea Sovietică, prin cursul

de dezvoltare a colaborării și 
cu alte țări socialiste, ceea 
ce, fără nici o îndoială, con
stituie un moment important 
în lumea de astăzi, pentru 
asigurarea unei păci trainice, 

în politica sa, România 
pornește de la faptul că, în 
soluționarea marilor probleme 
internaționale, toate statele 
au de jucat un rol și trebuie 
să colaboreze pe principiul 
deplinei egalități. Fără nici o 
îndoială că țările mari au o 
răspundere și un rol mai im
portant, dar viața demon
strează că soluționarea mari
lor probleme nu se poate 
face decît cu participarea ac
tivă a tuturor statelor, cu 
democratizarea vieții inter
naționale. Numai pe această 
cale este posibilă făurirea u- 
nei lumi mai bune, mai drep
te — și noi sîntem convinși

că popoarele vor merge tot 
mai ferm în această direcție.

Sînt bucuros să pot afirma 
că relațiile dintre România și 
Statele Unite se bazează toc
mai pe aceste principii, că, în 
anii care au trecut, ele s-au 
confirmat în viață. Sînt con
vins că vizita pe care o facem 
acum în Statele Unite, con
vorbirile cu dumneavoastră 
vor pune o bază și mai trai
nică colaborării dintre țările 
noastre, conlucrării în direc
ția unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Cu aceste gînduri, doresc 
să vă adresez dumneavoastră, 
poporului american sentimen
tele de prietenie ale întregu
lui popor român, să urez po
porului american multă pros
peritate și pace ! (APLAUZE).

Dejun oferit de secretarul de stat 
Henry Kissinger în onoarea 

președintelui Nicolae Ceaușescu
Secretarul de stat Henry 

Kissinger a oferit, la sediul 
Departamentului de Stat al 
S.U.A., un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte Manea Mă
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președinte 
al Comitetului de Stat al Pla
nificării, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Constantin Mitea și Vasile 
Pungan, consilieri ai preșe
dintelui Consiliului de Stat,

Corneliu Bogdan, ambasado
rul României la Washington, 
iar din partea americană — 
Frederick Dent, ministrul co
merțului, William Fulbright, 
președintele Comitetului sena
torial pentru relații externe, 
Kenneth Rush, subsecretar 
de stat, Walter Stoessel. asis
tent al secretarului de stat 
pentru problemele europene, 
Helmuth Sonnenfeld. asistent 
pentru problemele europene al 
consilierului prezidențial pen
tru securitate națională. Ro
bert Martens, însărcinat cu

afaceri A. I. al S.U.A. la Bu
curești.

Dejunul a decurs într-o am
bianță de cordialitate.

★

In holul Departamentului de 
Stat. președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de 
secretarul de stat al S.U.A., 
care i-a prezentat un amplu 
panou cu fotografii de la sosi
rea șefului statului român la 
Casa Albă. Pe panou era scris 
în limba română : „Bine-ați 
venit, domnule președinte !“.

Ceai oferit în cinstea tovarășei 
Elena Ceaușescu

. in Salonul albastru al Ca-
• sei Albe, a avut loc, marți, 

Un ceai oferit în cinstea to
varășei Elena Ceaușescu de 
doamna Patricia Nixon.

Au participat membrii sui
tei oficiale române, precum 
și soțiile înaltelor oficialități 
americane prezente la ceremo
nia sosirii la Washington a 
șefului statului român.

In timpul ceaiului, tovarășa 

Elena Ceaușescu și doamna 
Patricia Nixon s-au întreținut 

cordial.

Redac|ia ți administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.
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Ultimele știri

Președintele Republicii Burundi 
l-a primit pe tovarășul 

Gheorghe Dobra
BUJUMBURA 4 (Agerpres) 

— Președintele Republicii 
Burundi, Michel Micombero, 
l-a primit pe tovarășul 
Gheorghe Dobra, prim-adjunct 
al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, care parti
cipă ca reprezentant al P.C.R. 
și al guvernului român la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a 7-a aniversare a înlătu
rării monarhiei și a procla
mării Republicii Burundi. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire cordială.

Oaspetele a transmis din 
partea președintelui Consiliu

lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj cordial 
de salut președintelui Repu
blicii Burundi și urări de 
prosperitate și fericire po
porului burundez.

La rîndul său, președintele 
Michel Micombero a transmis 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Qeaușescu, 
cele mai bune urări de sănă
tate, fericire personală, de 
prosperitate și succese pentru 
poporul român.

Congresul
Partidului Comunist 

din Bangladesh
DACCA 4 (Agerpres). — La 

Dacca și-a început, marți, lu
crările cel de-al doilea con
gres al Partidului Comunist 
din Bangladesh.

La congres urmează să fie 
adoptat programul partidului 
și să se aleagă noul Comitet 
Central.

In ședința de deschidere a 
congresului, participanții au 
fost salutați de Mujibur 
Rahman, primul ministru al 
țării, care a dat o înaltă a- 
preciere contribuției aduse 
de comuniști la activitatea de 
consolidare a republicii.

Raportul politic la Congres 
a fost prezentat de secretarul 
general al C.C. al Partidului 
Comunist din Bangladesh, 
Abdus Salam.

Rezoluție adoptată 
de Adunarea Generală 

a O. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 4 (A- 

gerpres). — Adunarea gene
rală a O.N.U. a adoptat, luni, 
cu 94 de voturi pentru, nici 
unul împotrivă și 29 de abți
neri, o rezoluție care prevede 
că statele membre au obliga
ția de a coopera bi și multila
teral în acțiunile de combate
re a crimelor de război și 
împotriva umanității, precum 
și în domeniul preveniri a- 
cestora.

Rezoluția precizează că sta
tele trebuie să ia măsurile

necesare pentru realizarea a- 
cestei cooperări, pentru des
coperirea, arestarea, extrăda
rea și pedepsirea persoanelor 
care se fac vinovate de astfel 
de crime.

Textul documentului men
ționat stipulează, de aseme
nea, că statele trebuie să re
fuze dreptul de azil oricărei 
persoane bănuite de a fi co
mis crime împotriva păcii, 
crime de război sau împotri
va umanității.

Orientul Apropiat
Declarația purtătorului de cuvînt

al guvernului egiptean
CAIRO 4 (Agerpres). — In 

cadrul unei conferințe de 
presă, Ahmed Annis, purtă
torul de cuvînt oficial al gu
vernului egiptean, a afirmat 
că „guvernul Republicii Ara
be Egipt ar fi gata să reia 
convorbirile de la kilometrul 
101. pe șoseaua Cairo-Suez, 
dacă partea israeliană se an
gajează să aplice toate clau
zele recentului acord de con
solidare a încetării focului — 
a anunțat postul de radio 
Cairo.

Convorbirile dintre repre
zentanții militari ai Egiptu
lui și Israelului, inițiate în 
conformitate cu prevederile 
acordului de consolidare 
încetării focului, încheiat 
tre cele două părți, au 
întrerupte 
lui care a 
refuză să 
referitoare 
trupelor pe pozițiile deținute 
la 22 octombrie, data intrării 
în vigoare a încetării focului.

a 
în- 

fbst 
la cererea Egiptu- 
acuzat Israelul că 
aplice prevederea 

la dezangajarea

Convorbiri Golda Meir
Kenneth Rush

TEL 
Primul 
Golda Meir, a conferit, 
timp de două ore, cu Kenneth 
Rush, subsecretar de stat a- 
merican, care se află la Tel 
Aviv. Potrivit unui purtător 
de cuvînt oficial, au fost a- 
bordate probleme privind si-

AVIV 4 (Agerpres). — 
ministru al Israelului, 

luni,

tuația din Orientul ‘Apropiat 
și vizita pe care o va face în 
Israel, la 15 decembrie, Henry 
Kissinger, secretarul de stat 
al S.U.A.

, Intr-o declarație făcută după 
întrevedere, Kenneth Rush 
și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu convorbirile pur
tate cu premierul israelian.

Reunlunea miniștrilor de finanțe
ai țărilor C. E. E,!■

Dezbaterile din cadrul Conferinței
pentru securitate și cooperare in Europa

BRUXELLES 4 (Agerpres). 
— Reuniunea miniștrilor de 
finanțe ai țărilor membre ale 
Pieței comune s-a încheiat, 
marți, la Bruxelles, prin adop
tarea unei rezoluții privipd 
lupta împotriva creșterii pre
țurilor și menținerea unui î- 
nalt nivel de utilizare a forței 
de muncă în cadrul comunită
ții.

Catalogul măsurilor împotri
va creșterii prețurilor, din ca
re fiecare țară comunitară va 
reține ceea ce consideră opor
tun. operează asupra a patru 
capitole : bugetul, masa mo
netară, prețurile și 
exterior.

In ce privește 
rezoluția prevede 
cheltuielilor, diminuarea sub
vențiilor pentru industrie și 
accelerarea perceperii impozi
telor. In domeniul masei mo
netare se prevede supraveghe
rea strictă a creșterii cantita
tive a acesteia și a volumului 
creditelor. Referitor la prețuri, 
rezoluția stipulează suprave
gherea procesului de stabilire 
a prețurilor, neexcluzînd po
sibilitatea blocării acestora 
De asemenea, se prevede noti
ficarea prealabilă a creșterii

prețurilor, precum și posibi
litatea înghețării tarifelor pu
blice în cursul primului tri
mestru al anului 1974.

GENEVA 4 (Agerpres). — 
Participanții la Conferința 
pentru securitate și cooperare 
in Europa își concentrează 
tot mai mult atenția asupra 
măsurilor care trebuie între
prinse pentru edificarea unui 
sistem de securitate pe con
tinent, ca parte integrantă a 
eforturilor de statornicire a 
unor relații noi între state, 
în întreaga lume.

Pe primul plan s-au situat 
dezbaterile din organul spe
cial de lucru, în cadrul căro
ra s-au exarrftnat formulările 
românești privind precizarea 
și concretizarea, în instru
mente juridice bilaterale și 
multilaterale, a obligației de 
a nu se recurge la forță sau 
amenințarea cu forța în rela
țiile dintre statele participan
te și ca această cerință a vie
ții internaționale contempora
ne să facă obiectul unui tra
tat general european 
recurgere la forță.

Șeful delegației 
ambasadorul Valentin 
a evidențiat necesitatea 
alături de angajamentele pe 
care statele urmează să și le 
asume în cadrul acestei con
ferințe privind soluționarea 
pe cale pașnică a diferende
lor și dezvoltarea cooperării 
dintre ele, să se adopte și 
măsuri concrete de punere în 
aplicare și respectare riguroa-

să a angajamentelor asuma
te. Aceste măsuri trebuie să 
se refere la întreaga gamă a 
relațiilor dintre statele parti
cipante, inclusiv cele de or
din politic, juridic, militar, 
economic și cultural.

Reprezentantul Suediei a 
exprimat acordul de princi
piu al țării sale față de pro
punerile românești, sublini
ind necesitatea ca, în elabo
rarea lor, să se țină seama 
de sistemul de securitate sta
bilit de Carta O.N.U. 
declarat de acord cu 
ca șefului delegației 
că tratatul preconizat 
cumentul de lucru al

privind măsuri care să 
efectivă nerecurgerea la 
și la amenințarea cu 
constituie un acord re-

El s-a 
remar- 

române
în do- 
Româ-

de ne-

române,
Lipatti,

ca,

PE SClHUIr
comerțul

bugetul 
limitarea

MIERCURI, 5 DECEMBRIE

9,00 Teleșcoală — Chimie: 
, Schimbări de stare 

de agregare.
9.10 Geografie (anul IV): 

Dunărea.
9,30 Curs de matematică 

modernă — Elemente 
de geometrie neeu- 
clidiană.

9.50 Introducerea în in
formatică.

10,00 Telex.
10,05 Municipalitatea răs

punde bucureșteanu- 
lui.

10,25 Film pentru copii și 
tineret: Aleksandr
Nevski (reluare).

12.10 Telejurnal.
17,30 Curs de limbă rusă — 

Lecția 69.
.18,00 Telex.
18,05 Tragerea pronoex- 

pres.
18,15 Steaua polară — emi

siune de orientare 
școlară și profesiona
lă — Linierii.

18,35 Muzică populară — 
Cîntece oltenești, in
terpretate de Gheor- 
ghe Roșoga.

POZITIILE LONNOLISTE 
DIN ZONA ORAȘULUI KOM- 
PONG SPEU, pe șoseaua nr. 
4, au fost supuse, în ultimele 
24 de ore, unor noi atacuri a- 
le forțelor patriotice cambod
giene. Alte atacuri lansate de 
patrioți au vizat grupări ina
mice dislocate la Kraing Am- 
bol și Thnal Totung. la . 27, 
respectiv 17 mile de Pnom 
Penh.

AGENȚIA DE PRESĂ „E-
LIBERAREA" informează că, 
răspunzînd atacurilor saigone- 
ze. artileria forțelor armate 
populare de eliberare din Viet
namul de sud a bombardat cel 
mai important depozit de car
buranți al armatei saigoneze, 
depozit situat la Nha Be.

18,45 Terra ‘73 — Știința și 
problemele lumii con

temporane. Energia.
19.20 1001 de seri. Fabule 

de La Fontaine „Ac
vila Și bufnița".

19,30 Telejurnal. — Cinci
nalul înainte de ter
men. 1973 — an hotă
rî tor.

20,00 Cîntecul săptămînii — 
Țară tu, iubirea 
noastră.

20,05 Teleobiectiv.
20.20 Publicitate.
20,25 Telecinemateca — 

Ciclul Gerard Philip
pe — Mînăstirea din 
Parma (partea a 
II-a).

21,40 Arii celebre în in
terpretarea soliștilor 
Operei din Iași.

22,00 24 de ore.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Șapte zile ; Republica: 
O zi mai lungă decît un an ; 
PETRILA : Livada din 
stepă ; LONEA — Mine
rul : Eliberarea ; VULCAN: 
Valter apără Sarajevo ; LU- 
PENI — Cultural: Te aștep
tăm flăcăule : Muncitoresc : 
Opiul ți bîta ; URIC ANI: 
Imblînzirea focului.

Au fost incendiate aproape 
140 000 tone de carburanți.

niei 
facă 
forță 
forța 
gional de natură să întăreas
că rolul Națiunilor Unite în 
menținerea și consolidarea 
păcii și securității internațio
nale.

De asemenea, reprezentan
tul Bulgariei, sprijinind pro
punerile românești, a sublini
at identitatea de poziții ale 
României și Bulgariei în pri
vința încheierii de instrumen
te bilaterale și multilaterale 
de nerecurgere la forță, con
form dreptului internațional 
contemporan.

Reprezentantul francez, e- 
vidențiind necesitatea adoptă
rii unei declarații privind 
principiile care trebuie să gu
verneze relațiile între state, 
a exprimat rezerve față de 
oportunitatea adoptării la 
conferință a unor propuneri 
a căror realizare ar urma să 
aibă loe după conferință.

In ceea ce privește aspecte
le militare ale securității, sub
comisia care se ocupă de a- 
ceste probleme a continuat 
examinarea propunerilor pri
vind ' definirea manevrelor mi-

litare 
urma 
tre statele participante la 
conferință. In acest sens, s-au 
făcut propuneri ca să se aibă 
în vedere manevrele de la o 
divizie în sus, indiferent de 
zona în care se desfășoară, 
pe teritoriul țărilor parti“'- 
pante. Alte delegații au insii- 
tat ca aceste notificări să cu
prindă manevrele militare cu 
participarea mai multor divi
zii în zone limitate, în special 
cele din apropierea frontiere
lor cu alte state.

Reprezentantul român, Ro
mulus Neagu, a evidențiat ne
cesitatea asumării obligației 
de către toate statele partici
pante la conferință de a noti
fica marile manevre militare 
care au loc 
țional, cît șl 
mai multor 
pe teritoriul 
în spațiul aerian și apele 
ritoriale ale acestora, precum 
și în marea liberă din apropi
erea apelor teritoriale și a 
spațiului aerian al altor țări. 
El a argumentat că în cate
goria manevrelor militare de 
anvergură trebuie să fie in
cluse manevrele militare sim
ple, cu participarea unor forțe 
superioare unei divizii, sau 
combinate, cu participarea de 
unități și mari unități ale a- 
viației și marinei militare. 
România, ca și alte țări re
prezentate la conferință, este 
interesată în notificarea tutu
ror activităților militare de 
anvergură care au loc pe plan 
european, avînd în vedere că 
securitatea pe continent este 
indivizibilă. De asemenea, 
reprezentantul român s-a pro
nunțat pentru abținerea de la 
manevre militare și alte acți
uni militare, de natură să a- 
fecteze încrederea, la fronti
erele cu alte state.

de anvergură, ce ar 
să fie notificate de că- 

statele participante

atît la nivel na- 
cu participarea 
state, organizate 
țărilor europene, 

te-

ur-

SUTE DE AȘEZĂRI ȘI SA
TE AFLATE IN ZONELE 
MONTANE DIN REGIUNILE 
CALABRIA ȘI CAMPA
NIA sînt izolate, în
ma ninsorilor abundente din 
ultimele zile. Furtunile și nă
meții de zăpadă, depășind, pe 
alocuri, o înălțime de trei me
tri, au perturbat serios circu
lația pe autostrăzi, rupînd li
niile electrice, legăturile tele
fonice și telegrafice.

FIRMA JAPONEZĂ „MIT
SUBISHI CORPORATION" va 
începe să producă — pe baza 
unei licențe ungare — proteine 
pentru 
ierburi 
siei de 
experți 
află în 
unde se 
rea unei fabrici profilată pe 
acest gen de produse.

nutrețuri din diverse 
care cresc în zona A- 
sud-est. Un grup de 
din cele două țări se 
prezent în Malayezia 
preconizează amplasa-
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NEW YORK 4 (Agerpres). 
— Sonda spațială americană 
„Pioneer-10“ a trecut, marți, 
la ora 2.25 GMT, prin punc
tul cel mai apropiat de Jupi
ter, situat la o distanță de 
131.400 km de planetă.

Pioneer-10, care se afla 
în momentul respectiv la o 
distanță de 965 milioane km 
de Pămînt, avînd o viteză de 
132.000 km pe oră — cea mai 
mare viteză atinsă vreodată 
de un obiect lansat de om în

spațiu —, a intrat. Ia puțin 
timp după aceasta, în spatele 
uneia dintre Lunile planetei, 
apoi, la ora 3,42 GMT, în spa
tele planetei Jupiter. orice 
comunicație cu Terra încetînd 
timp de 65 de minute.

In acel moment toate instru
mentele de la bordul sondei 
funcționau perfect. Se speră 
ca fotografiile realizate în mo
mentul trecerii prin apropie
rea planetei să fie reușite.

Sport — Telex — Sport — Telex
VIENA 4 (Agerpres). — Se

lecționata de hochei pe ghea
ță a U.R.S.S., campioană mon
dială, a susținut a doua în- 
tîlnire din cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde In Aus
tria, jucînd la Klagenfurt cu 
echipa locală. Hocheiștii so
vietici au terminat învingători 
cu scorul de 13—1 (3—0, 6—1, 
4—0). In primul joc, echipa 
U.R.S.S. învinsese cu 18—3 
formația H. C. Graz.

ZAGREB 4 (Agerpres). — 
Selecționatele feminine de 
handbal ale Iugoslaviei și Ja
poniei au susținut la Zagreb 
un meci de verificare în ve
derea apropiatelor campiona
te mondiale, care vor începe 
sîmbătă în patru orașe din Iu
goslavia. Partida s-a terminat 
cu scorul de 21—11 (12—7) în 
favoarea sportivelor iugosla
ve.

TOKIO 4 (Agerpres). — La 
Tokio s-a desfășurat un con
curs internațional de gimnas
tică la care au participat 
sportivi și sportive din

U.R.S.S., S.U.A., Ungaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană și 
Japonia. In concursul femi
nin, la individual compus, pe 
primul loc s-a clasat Elvira 
Saadi (U.R.S.S.), cu 38,20 punc
te, urmată de coechipiera sa 
Nelli Kim și Medvecki (Un
garia). La masculin, victoria 
a revenit Iui Wolfgang Thune 
(R. D. Germană).

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— Campionul mondial de box 
la categoria grea, George 
Foreman, a fost declarat cel 
mai mare specialist al knock- 
outului din toate timpurile. 
Acest titlu i-a fost acordat 
pugilistului american în ur
ma unui studiu statistic efec
tuat de revista „Ring" din 
New York. Foreman și-a în
scris în palmares 36 de victo
rii prin K.O. din 39 de me
ciuri disputate ca profesio
nist, deci un procentaj de 
92,3.

TBILISI 4 (Agerpres). — In 
ziua a doua a turneului inter
național masculin de handbal

de Ia Tbilisi, echipa secundă 
a României a învins cu sco
rul de 18—15 (8—9) selecțio
nata R. S. S. Gruzine.

*
Astăzi, cu începere de la 

ora 13,30, se vor desfășura op
timile de finală ale „Cupei 
României" la fotbal. In capi
tală, pe stadioane diferite, 
vor avea loc două partide: 
Jiul Petroșani — Petrolul 
Ploiești (stadion Dinamo) și 
Chimia Rm. Vîlcea — F. C. 
Argeș Pitești (stadionul Repu
blicii). Celelalte jocuri : Tr. 
Severin : Sportul studențesc 
— U.T.A.; Galați: S. C. Ba
cău — Steaua ; Deva : C. S. M. 
Reșița — Politehnica Timișoa
ra ; Fetești : Șantierele Navale 
Oltenița — Delta Tulcea ; 
Tg. Mureș : Minerul Baia 
Mare — A.S.A. ; Mediaș : Uni
versitatea Cluj — Oltul Sf. 
Gheorghe.

Echipele învingătoare se vor 
califica pentru sferturile de 
finală care sînt programate 
în primăvară.
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