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In fața Preparației din Lupeni, o sarcină expresă
a anului 1974

Preluarea la noua capacitate a pro
ducției sporite de cărbune cocsificabil

Realizarea principalilor in
dicatori de plan, pe fiecare 
lot în parte al șantierului 
„Valea Jiului" al T.C.M.M.. 
este evidențiată periodic pe 
un panou din curtea sediului 
unității. Panoul reprezintă, 
așadar, a oglindă a activității 
colectivului. Dar pe o oglin
dă apar, uneori, „pete" albe. 
In cazul nostru realizări ne
satisfăcătoare... Și. ca orice 
pete după ce apar, acestea, 
tbebuie anihilate.

Așa se întîmplă ? Pentru a 
răspunde la această întrebare 
am pornit pe urmele unei 
asemenea situații caracteriza
tă, însă — cum nu s-ar fi do
rit — prin persistența unor 
restanțe, neînlăturate pe în. 
treaga perioadă de la începu
tul anului pînă în luna no
iembrie. Ne referim la lotul 
ILupeni al șantierului TCMM, 
al cărui colectiv de munci
tori. tehnicieni și ingineri, pe 
primele trei trimestre din an 
raporta realizarea principali
lor indicatori de plan după 
cum urmează: prodpcția
(construcții 4- montaje) : 84,74

la sută ; productivitatea mun
cii : 114,7 la sută. In conti
nuare în luna a X-a au fost 
operate restructurări de plan 
la nivelul șantierului (cu re
duceri la lotul Lupeni), de 
aceea facem referiri la un 
singur aspect, acela că pro-

Considerații pe mar
ginea întîrzierilor în 
execuția lucrărilor de 

amplificare 
și modernizare

ducția realizată în octombrie 
a fost mai mică decît în lu
na precedentă. Doar în luna 
noiembrie s-a înregistrat un 
oarecare reviriment, însă ne
concludent.

Pentru a ne edifica asupra 
împrejurărilor în care între 
producția realizată și produc
tivitatea muncii există astfel

de nepotriviri am descins la 
obiectivul de investiții Am
plificarea și modernizarea 
preparației Lupeni, singurul 
Obiectiv de investiții care de
termină neconcordanțele pre
zentate.
, Dovadă că formațiile de 
muncitori, cu front de, lucru 
aici, sînt vrednice și își reali
zează sarcinile ce le revin 
este însăși procentul de de
pășire al productivității mun
cii. Ne-a confirmat acest lu
cru și șeful echipei de mon- 
tori, Tudor Florea. „In ulti
mele luni, din august, nu am 
avut stagnări. Sînt sosite su
ficiente utilaje care-și așteap
tă rîndul Ia montaj, așa incit 
noi, echipele de montori ne 
putem realiza rodnic sarcini
le. Dacă, totuși, planul pe lot 
nu se realizează înseamnă că 
nu sînt efective suficiente ca
re să satisfacă nevoile".

— Execuția lucrărilor de 
construcții, primim explicații 
suplimentare de la maistrul

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Sporuri 
ale productivității muncii 
la extracția de cărbuneJ

Succesele pe care le-a obținut și le obține în conti
nuare colectivul sectorului III al minei Petrila au drept 
suport concentrarea producției în subteran. La secto
rul III se extrage ponderea producției pe mina Petrila, 
din abataje situate într-un singur strat — stratul 3. 
La același sector este stabilit să se realizeze cea mai 
înaltă cotă a productivității muncii.

In scurta perioadă care a trecut din luna decem
brie, vrednicii mineri au ridicat nivelele realizărilor 
față de cele planificate, atît la producție cît și la pro
ductivitatea muncii. Pe sector s-a extras suplimentar 
pînă în prezent o cantitate de 367 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii a fost depășită, față de nivelul 
planificat, în medie pe sector, cu două sute de kilogra
me, în timp ce în abataje creșterea a fost de 300 kg pe 
fiecare post prestat.

La obținerea acestor succese și-au adus contribu
ția minerii harnicelor brigăzi ale sectorului, pe loc de 
frunte situîndu-se brigada condusă de ION APOSTOL, 
cu 92 tone cărbune extrase peste plan, urmată de bri
găzile conduse de EUGEN VOICU, VASILE HERINEA- 
NU, GAVRILA JURCAN ș. a. La o lucrare minieră 
de pregătiri — preabatajul din culcuș al viitorului aba
taj frontal nr. 5-6 — brigada Iui ENE CONSTANTIN 
a avansat zilnic cîte un metru peste plan, asigurînd 
astfel devansarea termenului de intrare în funcțiune 
a viitoarei capacități de producție.

Participare unanima 
la succesele colective

Vulcan - feerie citadină de sezon. Foto : Ion LICIU

I VALOAREA EDUCATIVA I 

A CONCURSULUI ȘCOLAR
O formă complexă a 

verificării cunoștințe
lor în învățămînt es
te și concursul care, 
prin foarte variatele 
sale manifestări, es
te și un excepțional 
stimulent. pentru e- 
levi. Fără îndoială că 
în această privință 
inițiativa este cea 
mai solicitată — alt
fel trebuie conceput 
concursul în școala 
generală, în licee, 
școli profesionale, etc. 
— fiind determinată 
de însuși specificul

învățămîntului. O 
astfel de acțiune a 
fost organizată în ur
mă cu cîteva zile la 
Grupul școlar co-. 
mercial din Petro
șani — concursul 
„Cel mai bun vînză- 
tor și ospătar" pentru 
elevii din anul II.

Cu cîteva ore îna- 
iritea concursului, în 
rîndul elevilor se pu
tea constata o febrilă 
agitație. In cabinetele 
și laboratoarele șco
lii, apropierea mo

mentului competitiv 
crea o atmosferă spe
cifică unor astfel de 
evenimente, cînd con- 
curenții — unii mai 
calmi, alții mai emo- 

: ționați — își verifi- 
. cau pentru ultima oa
ră (a cîta ?) cunoștin
țele iar colegii în ju
rul lor îi încurajau. O 

veritabilă atmosferă 
de examen, dar cu o 
participare deosebită 
— a tuturor elevilor.

Concursul a început

cu o probă teore
tică scrisă, limitată 
în timp, după care a 
urmat proba practi
că. Juriul, format din 
cadre didactice de 
specialitate, aprecia 
prompt cunoștințele 
și îndemînarea con- 
curenților. Astfel 
am urmărit cu mul
tă plăcere eleganța 
mișcărilor viitorilor

T. SPĂTARU

(Cont. în pag. a 3-a)

Cîteva constatări

Pe firul conductei de apă Vulcan — Petroșani

In luna noiembrie colectivul 
sectorului III al minei Vulcan 
a depășit planul la producția 
de cărbune cu peste 1 900 de 
tone. Dar realizările pe fieca
re brigadă în parte nu au fost 
echilibrate, multe din brigăzi 
ncreușind să depășească sarci
nile proprii. Incepînd cu pri
mele zile ale lunii decembrie 
sectorul înregistrează deja un 
plus de extracție de peste 250 
tone. Conducerea sectorului, 
întregul colectiv au hotărît să 
organizeze astfel activitatea 
din subteran îneît să creeze 
condiții propice pentru ca toa
te brigăzile să poată raporta 
depășirea planului. Prin asigu
rarea brigăzilor cu material 
de susținere, prin sosirea în 
timpul optim a artificierilor

la locurile în care se execută 
operații de pușcare, prin eli
minarea din timp a tuturor 
cauzelor ce-ar furniza defec
tarea utilajelor —• deci prin 
prevenirea tuturor stagnărilor 
în procesul extracției — acest 
lucru s-a dovedit a fi posibil. 
Brigăzile conduse de Petru 
Alb, Constantin Popa, Vasile 
Cheta, Nicolae Stoica, loan 
Bălțatu, loan Sima ca și toa
te celelalte contribuie în ace
eași măsură la rezultatele lău
dabile obținute de întregul 
colectiv. Acest fapt constituie 
o pildă a modului în care, a- 
colo unde conducerea sectoru
lui acționează pentru organi
zarea judicioasă a producției 
rezultatele nu întîrzie să se 
arate. Silvia Tunaru Ida Koncz Felicia Giurcănaș

Foto : Eduard FRITSCH

• „Motivele" nu pun 
în funcțiune noua con
ductă, nu astîmpără se
tea locuitorilor din car
tierul Aeroport.

9 Fiecare minut bun 
de lucru să fie folosit 
din plin pentru termi
narea ultimelor lucrări.

Dacă punerea în funcțiune 
a vreunui obiectiv de investi
ții a fost așteptată în acest 
an de populația marelui car
tier Aeroport și a întregului 
oraș Petroșani cu un interes 
deosebit, apoi terminarea noii 
magistrale de apă potabilă 
pornită din barajul de Ia Va
lea de Pești se situează în 
fruntea listei. Aceasta pentru 
că, de terminarea noului ape
duct (ne referim la porțiunea 
de traseu dintre orașele Vul
can și Petroșani), este condi
ționată îmbunătățirea radica
lă a aprovizionării cu apă a 
marelui cartier, a întregului

oraș, cu toate consecințele po
zitive care decurg de aici în
deosebi în privința alimentă
rii cu apă caldă și căldură a 
locuințelor. Realizarea aces
tui obiectiv a cărui valoare se 
ridică la aproape 8 milioane 
de lei, s-a aflat cu prioritate 
în atenția organelor locale de 
partid și de stat, fapt ilustrat, 
între altele, de analizarea evo
luției lucrării în diverse pri
lejuri, de organizarea unor 
acțiuni de muncă patriotică

Toma ȚAȚARCA

(Continuare în pag. a 3-a)

iar
se

Vulcan
18) și 

Alfonso
Adrian

SPECTACOLE ALE 
TEATRULUI 

VALEA JIULUI

piesele „Acul cumetrei 
Gurton" la 
(miercuri, ora 
„Cornada", de 
Sastre (regia
Lupu), la Hunedoara 
(joi).

Pe întreaga filieră a muncii de partid

Organizația orășenească de 
partid Petrila a înregistrat, în 
perioada care a trecut de la 
ultima conferință pentru dare 
de seamă și alegeri, un im
portant salt calitativ în acti
vitatea sa. Bilanțul făcut în 
recenta adunare a activului 
de partid este demonstrativ în 
această privință. Organizați
ile de partid de la cele două 
exploatări miniere și prepara- 
ția de cărbune, ca și de la 
celelalte unități economice și 
instituții din oraș au crescut 
cantitativ ■ și calitativ, și-au 
întărit rolul conducător, și-au 
îmbogățit mult experiența ob- 
ținînd rezultate superioare 
anilor pec.edenți în conducerea 
activității economice, sociale 
și politice a orașului. Din ana
liza multilaterală și exigentă 
a activității organizației prin 
prisma cerințelor impuse de 
sarcinile sporite din etapa 
actuală s-a desprins însă con-

cluzia că este necesar să se 
facă mai mult și că 
face mai mult pe 
cale.

— „Este în afară

se poate 
această

de orice 
îndoială — spunea în cuvîntul 
său tovarășul Andrei Colda,

Adunarea 
activului de partid 
ai orașului Petrila

desecretarul comitetului 
partid al minei Lonea — că 
am făcut pași importanți pe 
calea îmbunătățirii activității 
de partid. Rîndurile organiza
ției s-au întărit, metodele și 
stilul de muncă au cunoscut 
un proces de continuă 
ționare, autoritatea și 
giul organizațiilor de 
ale comuniștilor au

perfec- 
presti- 
partid, 
crescut

mult, iar rezultatele în mun
că sînt și ele mai bune. Aș 
putea spune că la mina Lo- 
nea unele succese le datorăm 
repartizării judicioase și an
trenării mai largi a comuniș
tilor la realizarea sarcinilor 
economice. Forțele de partid 
au fost 
buri și 
așa fel 
niștilor 
nent în 
tante. In felul acesta 
să mobilizăm în mai 
măsură colectivul exploatării 
la realizarea sarcinilor de 
plan. Rezultatele obținute — 
susceptibile de multe îmbună
tățiri — ca și sarcinile spori
te ce ne stau în față nu ne 
dau însă dreptul să fim mul
țumiți. în stilul nostru de

repartizate pe schim- 
locuri de muncă 
îneît prezența 
este asigurată 
toate punctele

în 
comu- 

perma- 
impor- 
reușim 

bună

G. ADAM

(Continuare în pag. a 3-a)

O problemă acută, de sezon

Zăpada și gheața
de pe trotuare, cine le curată?

Iarna 
pariția 
tre. Cu 
ger. Pe 
localităților noastre 
nut un strat de 
gheață care, în special pe tro
tuare, rezistă cu persistență. 
Pericolul de accidentare pen
tru pietoni, pentru toți cei 
care circulă pe porțiunile res
pective este iminent.

în asemenea cazuri măsura 
optimă este curățirea operati
vă a zăpezii și gheții de pe 
trotuare, — fiecare cetățean în 
dreptul locuinței 
tru a se asigura 
ne de circulație 
fără căzături și 
accidentare . prin 
pe ghețuș.

Hotărîrea nr. 7/1969 a Con
siliului popular al județului 
Hunedoara prevede clar — în 
cadrul articolului 20 — toate

și-a făcut din plin a- 
pe meleagurile noas- 
zăpadă, cu 
străzile și

gheață, cu 
trotuarele 
s-a așter- 
zăpadă și

Iui — pen- 
condiții bu- 

pietonilor, 
pericol de 

alunecare

obligațiile în acest sens : „...în 
timpul iernii se va curăța ză
pada, poleiul sau gheața, de 
pe trotuare ori de cîte 
este nevoie. De asemenea, 
va curăța gheața sau zăpada 
de pe streașină clădirilor care 
ar putea periclita circulația 
pietonilor... în clădirile desti
nate pentru locuințe, obliga
țiile de mai sus revin : loca
tarilor respectivi ; ...împuter
nicitului asociației locatarilor; 
pentru clădirile sedii ale or
ganizațiilor socialiste, răspun
derea revine conducătorului 
serviciului administrativ...; 
pentru localurile publice de de
servire a populației ca — u- 
nitățile comerciale, de alimen
tație publică, unități meșteșu-

ori
se

Șt. PUTU

(Continuare in pag. a 2-a)

Pe glisantul turn A-2 din 
cartierul 
constructorii 
finală.

In clișeu, 
condusă de 
bordura" etajului 10.

Coroești - 
au ajuns

Vulcan 
Ia cota

echipazidari din
Mihai Dudaș fac

A

La întreprinderea de morărit și panificație Petroșani

„NICI UN RABAT CALITĂȚII!
un comandament etico-proîesional

Aseară, Teatrul de 
stat Valea Jiului a pre
zentat spectacolul cu 
piesa „Acul cumetrei 
Gurton" de William 
Stevenson, în regia lui 
Ion Simionescu, pen
tru locuitorii din Ani- 
noasa. Astăzi, specta
colul cu piesa „Fata 
fără zestre" de N. Os
trovski (regia — Mar
cel Șoma) este susținut 
Ia Tg. Jiu. Colectivul 
de actori vor mai sus
ține în această săptă- 
mînă spectacolele cu k —___

SORTIMENT SĂRAC 
DE JUCĂRII

In unitatea de jucă
rii pentru copii din str. 
Republicii din Petro
șani mare afluență de 
cumpărători. Mulți 
dintre aceștia ies în
să din unitate cu mîn- 
na goală, nemulțumiți. 
Jucăriile puse în vîn
zare nu satisfac, iar 
ceea ce se caută nu se 
găsește. I.C.R.M. De
va nu satisface în su
ficientă măsură comen
zile lansate de unită

țile de desfacere 
i.C.L.S. produse indus
triale Petrdșani 
ceea ce se trimite 
termină repede.

Părinții ar dori 
sortiment mai 
de jocuri 
pentru copii mult so
licitate, o mai bogată 
gamă de păpuși, mobi
lier pentru acestea, 
brăduleți din mase 
plastice de mai multe 
mărimi, suficiente se
turi electrice pentru i- 
luminat, articole pen
tru împodobirea po
mului de iarnă, jocu
ri distractive pentru 
preșcolari.

un 
variat 

mecanice

LIBRĂRIILE OFERĂ

Pentru satisfacerea 
cerințelor sporite ale

populației librăriile din 
Valea Jiului au pus în 
vînzare cu prilejul lu
nii cadourilor, un bo
gat sortiment de arti
cole cum sînt : cărți 
pentru copii și tineret, 
literatură beletristică, 
lucrări de artă, stilouri, 
poșete, mape, serviete, 
tablouri (reproduceri).

De asemenea, în li
brării se află din abun
dență ornamente pen
tru pomul de iarnă, jo
curi de societate, albu
me foto etc.

REVELION INEDIT

Noaptea de sîmbătă 
spre duminică a prile
juit, colectivului res
taurantului „Perla" din 
Vulcan și... invitaților 
săi, o inedită aniver-

—
sare — REVELIONUL. 
A fost devansată săr
bătoarea trecerii pes
te pragul dintre ani 
cu 23 de zile mai de
vreme. De ce ? Pentru 
că „Perla" (unitatea 
nr.
Anton 1 
Gheorghe 
îndeplinit 
nual încă 
brie și 
merita să fie sărbăto
rit. E pentru prima oa
ră cînd salariați ai a- 
limentației publice săr
bătoresc revelionul 
mai înainte decît de o- 
bicei. Cum a fost ? Cu 
muzică, dans, veselie.

a ceea ce înseamnă 
produselor pentru o

„Perla"
43 responsabili :

Kardoș 
Duca) 
planul 

din 2 decem- 
evenimentul

și 
și-a 

a-

Asupra 
calitatea 
întreprindere de profil de fa
bricație a unor, bunuri de 
larg consum, nu intenționăm 
să ne oprim, în cele ce ur
mează, nici un moment. Cer
tificarea calității produselor 
(cu respectarea Strictă a pre
vederilor atît de clare ale 
Decretului nr. 282/1973) este 
o problemă de prim rang, de 
importanța căreia — pe în
treaga filieră, de la producă
tor la beneficiar, la consuma
torul care s-a obișnuit să-și 
manifeste dezaprobarea în 
fața oricărei fisuri în activi
tatea celui ce-i oferă bunurile 
necesare traiului zilnic — e 
clar, că, azi, nu se mai în
doiește nimeni. Controlul ca
lității produselor este, astăzi, 
mai mult ca oricînd din ce în 
ce mai exigent. „Nici 
bat calității 1“ nu mai 
și nici nu mai poate 
simplă lozincă, un 
demn de a fi vehiculat doar 
în ședințe ; a devenit, sau

efor- 
aces- 
refe- 
cali-

un ra- 
este — 

fi — o 
slogan

tinde să devină, un coman
dament etico-profesional.

Nu încape îndoială că pe 
linia ■ calității se depun 
turi evidente și roadele 
tei munci se văd. Să ne 
rim, azi, de exemplu, Ia
tatea pîinii. în nici un caz, 
nu mai putem pune sub sem
nul îndoielii — oricine poate 
constata acest lucru —. cali
tatea produselor de panifica
ție, în întreaga lor gamă sor
timentală, pe care le desface, 
prin rețeaua comercială a 
Văii Jiului, întreprinderea de 
morărit și panificație Petro
șani, țintă cu un an și ceva 
în urmă a atîtor critici. Avem 
azi în magazine pîine bună. 
Mult mai bună decît o găseam 
ieri. Mîine o vom afla și mai 
bună. Multe „optici", multe 
moduri de a gîndi, de a ac
ționa, stiluri și metode de 
muncă perimate au cedat lo
cul noului. Au dispărut o 
parte a „necazurilor" obiec
tive, s-a renunțat completa

mente la canonada justifică
rilor subiectiviste. Disciplina 
de producție și-a reluat locul. 
Controlul tehnic de calitate 
funcționează, la aceeași am
plitudine, la orice oră din zi 
și din noapte. Cu exigență și 
fermitate ! Și — vă veți în
treba, totodată, așteptînd răs
punsul de la autorii 
rînduri — ce dorim 
nem, în fond : că nu 
lipsuri ? Nicidecum.
trivă ! Nu dorim altceva de
cît să dovedim că acolo unde 
s-a început deja să se meargă 
pe un drum bun, dătător de 
satisfacții, nu mai putem tre
ce cu vederea nici măcar mi
cile „crăpături", detaliile care 
împiedică 
ne apară

un bun 
ca fiind

produs să 
cît mai a-

Nicolae
Inspectoratul județean pentru 
controlul calității produselor

Ing. POP,

(Continuare in pag. a 3-a)

acestor 
să spu

mai sînt 
Dimpo-
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Cortina a căzut peste „scena” competițiilor, după o „reprezentație” de vaioare

JIUL — C. F. R. CLUJ 4-1
Iată că a sosit și momentul 

bilanțului rezultatelor înre
gistrate în prima parte a 
campionatului de către for
mațiile din primul eșalon al 
fotbalului românesc. Dumini
că, în ultima etapă a turului 
acestui campionat, Jiul a pri
mit replica formației C. F. R. 
Cluj, una dintre echipele din 
zona periferică a clasamentu
lui. Terenul deosebit de difi
cil — gheață amestecată cu 
apă și noroi — a pus celor 
două formații probleme, jocul 
disputîndu-se cu dificultate. 
Totuși cei care au reușit să-și 
adapteze mai bine jocul la 
condițiile terenului au fost 
gazdele, care, încă de la flu
ierul inaugural al partidei au 
avut mereu inițiativa, domi- 
nînd cu mici intermitențe pînă 
la finalul meciului. De la 
oaspeți doar incursiunile lui 
Petrescu și ale lui Adam ni 
s-au părut a fi demne de no
tat, însă apărarea localnicilor 
— în care s-au remarcat fun
dașii centrali Tonca și Geor
gescu — a reușit să anihileze 
cu reușită încercările de a pă
trunde în dribling spre supra
fața de pedeapsă a Jiului.

Și, oricît de greu părea la 
început, totuși Jiul a reușit 
Pe un asemenea teren, aproa
pe impracticabil, să lege un 
joc cursiv, alert, presărat cu 
faze de fotbal curat, în care 
acea notă de dominare pe 
care am putut-o remarca în 
ultimele evoluții s-a etalat 
din nou, cu aceeași spectaculo
zitate, însă de această dată și 
cu mai multă eficacitate.

Să punctăm fazele 
portante din această

Chiar din min. 2, 
executînd o lovitură
trimite mingea peste 
porții apărată de Gadja. MuL

țescu are ocazii de a înscrie 
din poziții ideale, dar ține 
prea mult balonul, dînd posi
bilitatea apărătorilor clujeni 
să intervină, eliminînd peri
colul.

Rozsnai — deținătorul unui 
sui-generis titlu de campion 
al ratărilor în acest tur pen
tru echipa sa — în min. 35 
șutează cu capul, însă în bra
țele portarului. O excelentă

literalmente cu mîinile de 
tricou pe Rozsnai, scăpat sin
gur pe contraatac și „pati
nează" amîndoi pînă în careu, 
dar arbitrul' acordă numai 
lovitură liberă din marginea 
careului, pe care Libardi o 
execută în zid. Stocker — de 
departe cel mai bun jucător 
de pe teren în acest meci, e- 
voluția acestuia de duminică 
stîrnind admirația întregii a-

Fotbal, divizia A

mai im- 
partidă. 
Libardi 
liberă, 

bara

intervenție a avut tînărul 
portar Mihalache de la Jiul, 
care apără în min. 36 un șut 
puternic al lui Țegeanu, expe
diat la o lovitură liberă în 
colțul lung al porții. Apoi 
este rîndul lui Gadja să sal
veze balonul expediat puter
nic de Stocker (se pare că 
mingea atinsese și bara în 
traiectoria ei). Libardi, în 
min. 33, din marginea careu
lui irosește și el o ocazie bună 
de a înscrie. Dar numai peste 
un minut Stocker, de 
m și din unghi dificil, 
șut imparabil aduce 
echipa sa avantajul: 
scor cu care se termină prima 
repriză.

La reluare, elevii lui Traian 
Ivănescu evoluează parcă cu 
și mai multă ardoare, ei su- 
punîndu-și adversarii la un 
presing permanent. Și conse
cința acestei dominări terito
riale — cînd practic jocul se 
desfășura- doar în jumătatea 
de teren a clujenilor — a fost 
cea firească i majorarea sco
rului. în min. 49 Szbke îl ține

la 25 
cu un 
pentru

1-0,

sistențe — după o cursă pe 
extrema dreaptă îl deschide 
în min. 54 cu o centrare ex
celentă pe Libardi, care bine 
plasat, cu capul înscrie cel 
de-al doilea gol al întîlnirii. 
Tot d intr-o centrare a lui 
Stocker, peste numai 3 minu
te, Mulțescu, tot cu capul, 
mărește avantajul echipei 
sale, la 3—0.

în min. 60 Mulțescu fiind 
faultat în careu se acordă pe
nalty, pe care tot el în trans
formă cu precizie, astfel că 
tabela de marcaj se modifică 
din nou : 4—0 pentru Jiul. 
Oaspeții au ocazia să înscrie 
prin Țegeanu, care șutează 
puternic în min. 73, dar Mi- 
halache, atent, salvează spec
taculos în extremis. Peste nu
mai 4 minute ei reușesc să 
înscrie golul de onoare prin 
Cojocaru, care a șutat o min
ge, așa, la întîmplare, dar 
care s-a oprit tocmai în col
țul drept de sus al porții lui 
Mihalache, acesta neinterve- 
nind, crezînd că mingea va 
ieși afară.

Pentru gazde a mai avut 
ocazia să înscrie Rozsnai — 
care parcă vroind să nu-și 
dezmintă neinvidiatul titlu de 
„rateur" de elită — In min. 
75, singur cu portarul de la 
numai 7 m, șutează pe lîngă 
poartă.

Ultima partidă a acestui 
campionat de toamnă ia sfîr
șit astfel cu scorul de 4—1 ; 
o victorie a Jiului pe deplin 
meritată, care i-a plasat pe 
jucătorii echipei pe locul 9 
în clasament. Deci la Petro
șani, „cortina" a fost lăsată 
peste „scena competițiilor" 
din acest tur cu o reprezenta
ție de autentică valoare, în 
ciuda terenului greu de joc. 
Dar, un regret totuși au jucă
torii Jiului : faptul că s-a în
cheiat campionatul de toam
nă tocmai cînd ei erau într-o 
formă deosebită de joc, cînd 
echipa a atins potențialul va
loric scontat de antrenorul 
Traian Ivănescu. Or, acest 
lucru e dătător de speranță 
pentru viitorul sezon fotbalis
tic.

A arbitrat bine, un dețină
tor al ecusonului F.I.F.A., 
bitrul Victor 
București.

Formațiile : 
che — Nițu, 
cu, Dodu — 
Ștocker, Stoichiță (min. 
Stan Gabriel), Mulțescu, Rozs
nai. C. F. R. CLUJ: Gadja 
(Moldovan min. 58) — Lupu, 
Dragomir, Szoke, Roman — 
Marius Bretan, Vișan (Cojoca
ru min. 46) — Boca, Țegea
nu, Adam, Petrescu.

La tineret-rezerve 5—1 pen
tru Jiul (la pauză elevii lui 
Cornel Cărare fiind conduși 
cu 1—0).

ar-
Pădureanu, din

JIUL: Mihala- 
Tonca, Georges-
Nagy, Libardi,

58

cm imtiuuu start promițător

Cu prilejul deschiderii fes
tive a competiției de masă cu 
caracter republican „Cupa ti
neretului", care a avut loc in 
toate orașele și localitățile 
Văii Jiului, nu număr însem
nat de tineri și tinere au ți
nut să fie prezenți la startul 
primelor întreceri. Ca și în 
celelalte localități, cluburile 
și sălile din Petroșani au găz
duit întreceri de tenis de ma
să și șah, la care au partici
pat elevi și eleve reprezen
tând aproape toate școlile e- 
xistente în localitate. Astfel, 
în sala de șah a Casei de cul
tură și-au dat întîlnire aproa
pe douăzeci de tineri din lice
ele și școlile generale, iar Ia 
cele două mese de tenis ins
talate în subsolul clădirii, 15 
tineri (3 fete și 12 băieți) s-au 
Întrecut Ia tenis de masă. Ia
tă și cîștigătorii: ȘAH : Cor
nel Pășcălău — Liceul indus
trial minier; TENIS DE MA
SĂ: Rodica Zamfira — Grupul 
școlar minier la fete și Adri-

in etapa inaugurală
an Moraru — Liceul industri
al minier.

O activitate febrilă am gă
sit-o și la liceul de cultură 
generală, unde 44 de elevi 
(24 la tenis de masă și 20 la 
șah) în mijlocul cărora se 
afla și prof. Gheorghe Pop, 
își disputau cu ardoare șanse
le pentru ocuparea unui loc 
cît mai bun în clasament. S-au 
evidențiat Aron Balla, anul II 
C și Andor Balint, anul II B, 
ambii la tenis de masă. Ase
menea întreceri au avut loc și 
la liceul industrial minier și 
școala generală nr. 4, unde în 
afară de săniuțe și schi au 
mai fos organizate întreceri 
de tenis de masă, șah și bas
chet iar la clubul T.C.M.M. 20 
de tineri din întreprinderi 
s-au întrecut la șah și tenis de 
masă.

Peste 400 de tineri elevi și 
eleve, aparținînd școlilor ge
nerale și liceelor de cultură 
generală din Petrila au ținut 
să fie prezenți la deschiderea 
oficială a „Cupei tineretului", 
întrecîndu-se la sanie, schi, 
patinaj, șah, tenis de masă, 
volei și baschet. Iată și cîțiva 
dintre cîștigătorii probelor: 
SANIE : Ion Nebaga și Romi- 
că Tezlăunean ; SCHI: Gigl 
Pancu 
ciuc ;
SĂ: Victor Păun. Am reți
nut aici și preocuparea profe
sorilor de educație fizică ca
re pe lingă faptul că și-au în
soțit elevii Ia competiții, au 
și sprijinit organizarea

Pe
locului de agrement

lor. 
jurul

Ti-
MA-

și Alexandru 
TENIS DE

pîrtiile din

I. NICOLAESCU

brazi

de 
sub auspicii cît 
suporterii care 
de ei și la bine

Foto 1): Șutul imparabil al Iui Ștocker va trece prin „bU»’!»!'' ' Gadja... 2):... și tot Ștocker îl deschide excelent pe Li
bardi, căruia nu-i rămîne decît să înscrie „artistic" cu cal ul cel de-al doilea gol... 3)... i cel de al treilea, autor Mulțescu, este semnat în „antract" 
tot de către... „bătrînul" Ștocker. Foto : Ion LICIU

șui Vulcan, peste 1000 de 
școlari aparținînd tuturor șco
lilor existente în raza orașu
lui au participat la concursuri

le de săniuțe și schi, organizate 
cu ocazia inaugurării compe
tițiilor de masă „Cupa tinere
tului". S-au evidențiat elevii 
Corina Chiron, Dumitru A- 
vram, Gavril Fovari, la săni
uțe.

Un sprijin deosebit în orga
nizarea acțiunii și l-au adus 
profesorii de educație fizică 
Eugen Nicoară, Dorel Neam- 
țu, Dumiru Daruce, Elena Dră- 
ghici și Aldo Dănațiu.

Și în orașul Lupeni deschi
derea festivă a acestei com
petiții rezervată tineretului a 
cunoscut o participare nume
roasă la ramurile: săniuș, 
schi, tenis de masă, șah, pati
naj și haltere.

Cu ocazia întrecerilor s-au 
evidențiat următorii: Cons
tantin Filip, Viorel Bălan, Ioan 
Bulgaru, la HALTERE, Ni- 
colae Aron și Ion Vincze la 
SCHI, Constantin Cojocaru, 
Petre Popa și Petru Huda la 
TENIS DE MASĂ. La patinoa
rul Minerul din localitate, 
peste 60 de elevi din toate 
școlile au participat la primul 
concurs de patinaj. lată-i și 
pe cîștigătorii la PATINAJ: 
categoria 6—10 ani: Daniela 
Voiculescu, Dragoș Vonica; 
categoria 10—14 ani: Simo 
Szabo și Rusandra Zmonaru; 
la TENIS DE MASA la categ. 
pînă la 10 ani; Dana Pădu- 
reanu și Adrian Culda.

La reușita întrecerilor un 
aport deosebit și l-au adus

-a

profesorii Ion Nicula, laeot 
Imling, Ovidiu Pintea, Eduara 
Gyongyosi, Petre Stoica șl al* 
ții.

In general deschiderea a- 
cestei competiții s-a degfăși* 
rat bine la școli și mai puți'H 
la asociațiile sportive din in» 
treprinderi și instituții. .De 
exemplu la Minerul Vulcan, 
sălile de șah și tenis de mnsd 
au fost închise, iar la popică* 
rie, nu a fost organizată niat 
o activitate. De asemenea, ca* 
sele de cultură și cluburile 
sindicatelor nu au oferit con* 
dițiile cele mai optime de des
fășurare a acestor acțiuni Un 
exemplu în acest sens ni
oferit Casa de cultură dw Pe
troșani, unde la orele 12, par
ticipanta la tenis de masă au 
fost nevoiți să părăsească sa
la pe motiv că se organizează 
o reuniune.

Legat de acțiunea „Cupa tine
retului" mai scoatem în evi
dență un alt aspect negativ, 
în sensul că foarte puțini co
pii de vîrstă 6—10 ani au lost 
angrenați în întrecerile care 
au fost organizate, cu excep
ția celor de la săniuș.

Pentru reușita deplină a a- 
cestei grandioase competiții 
se impune ca consiliile asocia
țiilor sportive din întreprin
deri și instituții și celelalte 
unități sportive să mobilizeze 
marea masă de tineret în eta
pa I care are ca termen hnal 
de desfășurare data de l 
februarie 1974.

A. SLABÎI 
s. bAloi 

Șt. MAIDIC 
D. CORNEA

că s-a terminat...

CINCI MINUTE DUPĂ MECI
© Gheorghe Nertea, redac

tor la ziarul Sportul: „Jiul a 
demonstrat în ultimele etape 
că este o echipă cu un po
tențial mare, cu resurse pu
ternice, dar care nu au fost 
valorificate pe deplin decît 
în ultima parte a turului, cînd 
antrenorul Ivănescu a reușit 
să imprime echipei tempoul 
dorit. Am convingerea că în 
primăvară „ll“-le de la Jiul

motorul echipei. Arbitrajul a 
fost foarte bun (mai 
maniera „artistică" în . 
erau dictate deciziile, 
uneori derutau pe 
tanți). Ivănescu a reușit să 
imprime băieților un stil de 
joc eficient, în care circula
ția mingii pe teren — și nu 
a jucătorilor — și-a spus cu- 
vîntuP cu sorți de izbîndă 
atît în acest meci cît și în 
precedentele evoluții"...

puțin 
care 
care 

comba-

© Alexandru Stocker: 
„După meciul cu F. C. Argeș 
am fost sigur de revirimentul 
echipei. In continuare au fost 
găsite posturile în care ran
damentul jucătorilor era ma
xim, 
locul

Președintele secției 
bal a clubului „Jiul", ing. 
Otto Abraham are toate 
motivele să... radieze !

CLAS A M E H T U L
1. UNIV. CRAIOVA 17 ii 3 3 34—17 25
2. F. C. Constanța 17 9 2 6 30—18 20
3. Steaua 17 8 3 6 21—16 19
4. Dinamo 17 8 3 6 24—20 19
5. F. C. Argeș 17 8 3 6 28—28 19
6. C. S. M. Reșița 17 6 6 5 25—22 18
7. U.T.A. 17 8 2 7 20—20 18
8. A. S. A. Tg. Mureș 17 8 2 7 24—30 18
9. Jiul 17 7 3 7 23—17 17

10. Steagul roșu 17 7 3 7 19—15 17
11. „U“ Cluj 17 7 3 7 15—15 17
12. Politehnica Timișoara 17 6 5 6 17—18 17
13. Sportul studențesc 17 7 1 9 23—22 15
14. Politehnica Iași 17 7 1 9 18—24 15
15. Rapid 17 5 4 8 17—23 14
16. Petrolul 17 5 3 9 15—23 13
17. C. F. R. Cluj 17 5 3 9 19—33 13
18. Sport club Bacău 17 5 2 10 18—29 12

S-a încheiat sezonul fotba
listic al anului 1973, într-un 
final de stag'iune onorat de 
partide atractive, care au ve
nit parcă să infirme handi
capul presupus al terenurilor 
grele. Un final de sezon in 
care gazdele s-au arătat mai 
zgîrcite ca oricînd, preocupate 
fiind de a acumula integral 
punctele puse în joc în scopul 
mărturisit de a avea o vacan
ță de iarnă cît mai lipsită de 
griji și, în egală măsură, 
a se despărți 
mai bune de 
au fost alături 
și la rău.

Prima parte a campionatului 
are un lider de o prestanță 
incontestabilă : Universitatea 
Craiova. Cred că în exclusivi
tate lumea fotbalistică, supor
teri, specialiști, jucători, sînt 
unanimi în a aprecia meritele 
clubului din Bănie, care de 
mai bine de un an dovedește 
ambiție, seriozitate, spirit' me
todic. „U" Craiova și înflăcă- 
ratul său public pot servi drept 
exemplu pentru întregul fotbal 
românesc aflat din nou în 
căutarea unor căi de exprima
re proprii. Craiovenii sînt ur
mați în clasament de preten
dentele de tradiție 
locuri , - Steaua, 
F. C. Argeș 
cum surprinzător, 
Constanța. Echipe 
trează încă șanse în retur în 
lupta pentru primul loc, dar 
nu se pot declara întrutotul 
satisfăcute de evoluțiile con
tradictorii din această toamnă.

Au reușit să-și amelioreze 
situația și să se claseze pe 
locuri onorabile, conform cu 
tradiția și cu valoarea jucăto
rilor de care dispun, C. S. M. 
Reșița, U.T.A., A. S. A. Tg. Mu
reș și „U“ Cluj. O surpriză 
plăcută, puțin scontată la în
ceput : „Poli" Timișoara. Ti
mișorenii par hotărîți să-și per-

V

manentizeze prezența în prima 
divizie și au toate șansele să 
realizeze acest lucru. Au ma
rele merit că-și concep stilul 
de joc în funcție de jucătorii 
de care dispun și au un pu
blic care se anunță un concu
rent al Craiovei prin prezență 
masivă și entuziasm.

intristează 
clasamentului • 
Iul 
me 
in 
azi

consolidare a noii 
echipă, situație in 
noastră se găseș- 

la începutul fiecă-

Mă bucur nespus de 
pe care-1 ocupăm în cla- TELEX

la primele 
Dinamo, 

și, oare- 
F. C. 

care păs-

însă periferia
Rapid, Petro- 

și S. C. Bacău erau nu
de echipe care spuneau ceva 
fotbalul românesc și care 
traversează o perioadă de

Petrs Libardi
comentează

prima parte

a campionii

criză core ar putea să condu
că pe două dintre ele în di
vizia secundă.

Și acum cîteva cuvine des
pre meciul Jiul - C. F. R. Cluj, 
disputat pe un teren care a 
dat cîștig de cauză echipei ce 
a știut să se acomodeze mai 
bine la stratul de noroi avînd 
la bază gheață. Un meci care 
a încheiat sezonul tocmai în 
momentul cînd „Jiul" părea 
să-și fi atins forma maximă. 
A fost un tur care a 
cu emoții, prevestiri 
datorită nu atît unei 
mâți neavantajoase a

început 
sumbre 
progra- 
meciu-

va aborda returul cu multă 
ambiție și cu sorți de reușită. 
O impresie excelentă a făcut 
în acest meci Stocker, cel 
mai bun jucător de pe te
ren “..

tă formă. Sîntem hotărîți 
facem o bună impresie și 
retur. Promit că pe 
mea n-o să mai treacă 
adversar. Asta așa, ca 
știe"..,

să 
în 

partea 
nicjun 
să se

© Ștefan Mareș, președin
tele colegiului municipal al 
arbitrilor de fotbal : „Am re
marcat jocul plin de vigoare 
și eficiență atît în apărare cît 
și în atac, al elevilor lui Ivă- 
nescu. Acest lucru contează 
mult pentru echipă. Evoluția 
lui Stocker a fost impresio
nantă, „bătrfnul Keke", fiind

sament, cu toate că puteam fi 
și mai sus. -
care am jucat azi ? 
simțit în formă 
m-am dăruit total

Despre felul în 
M-am 

deosebită, 
jocului"...

• Gogu Tonca:
«pe bune», cum se 
păcat că doar acum la sfîrșit 
de sezon am ajuns la aceas-

„Sîntem... 
mai zice,

• Traian Ivănescu, 
norul echipei Jiul: „T 
am declarat cînd am venit la 
cîrma echipei s-a adeverit, 
după cum se vede. Am reușit 
să găsesc o cadență de joc 
care să ne permită abordarea 
cu curaj a oricăror partide, 
indiferent de adversar. Și în 
retur ne vom menține tem
poul actual, dorind să arătăm 
tuturor care este adevăratul 
potențial al formației pe care 
o conduc. Trebuie să avem 
încredere în forțele noastre, 
iar susținătorii echipei în 
ceea ce am declarat"...

antre- 
,Ceea ce

Dacian DEXTRIANU

Desfășurat timp de 5 zile, 
în fața unor săli arhipline, la 
„John Hynes Auditorium" 
din orașul american Boston, 
cel de-al 4-lea Turneu al 
campionilor (Masters tourna
ment), care reunește în fiecare 
an pe primii opt clasați în 
„Marele premiu F.I.L.T.", s-a 
încheiat cu victoria bineme
ritată a jucătorului român 
Ilie Năstase. După ce a învins 
pe cehoslovacul Jan Kodes, 
cîștigătorul din acest an al 
turneului de lă Wimbledon, 
pe celebrul John Newcombe 
învingător la Forest Hills și 
al „Cupei Davis" cu echipa 
Australiei, pe Jimmy Connors, 
speranța tenisului american, 
Ilie Năstase l-a întrecut clar 
în finală cu 6—3, 7—5, 4—6, 
6—3 pe tenacele său rival, o- 
landezul Tom Okker.

Comentînd finala turneului' 
de la Boston, corespondentul 
agenției France Presse rela-

Dar 
olandezul a 

precis 
energic al lui Ilie Năsta- 
care a realizat opt «ași»

tează între altele: „De data 
aceasta Ilie Năstase nu s-a 
mai sinchisit de «complexul 
Okker». Jucînd la cea mai 
înaltă valoare a sa, românul 
și-a confirmat reputația, de- 

' monstrînd că este incontesta
bil jucătorul mondial nr. 1. 
Mulți se așteptau la o nouă 
victorie a lui Okker, care în 
cursul acestui an cîștigase 
patru partide în confruntări
le directe cu Năstase. 
sîmbătă seara
fost depășit de jocul 
și 
se
în cele patru seturi, în. timp 
ce
jumătate din primele 
la servici și a comis 4 greșeli 
duble. începînd partida cu un 
«break» în primul și al doilea 
joc, Năstase a cîștigat de 9 
ori serviciul adversarului său 
dar l-a pierdut de șapte ori în 
profitul acestuia. în cele din 
urmă se poate spune că par
tida nu a fost decisă de ser
vicii ci de retururi și passing- 
shoturi, artă în care Năstase 
a excelat, ca întotdeauna și

Okker a ratat mai mult de 
mingi

în concursul de la Boston".
Comentatorul agenției As

sociated Press remarcă jocul 
strălucit al românului, perfec
țiunea tehnică a stilului său 
deopotrivă eficace și plin de 
fantezie, puterea voleurilor 
care l-au derutat pe Okker.

La sfîrșitul partidei, Ilie 
Năstase a declarat reporteri
lor : „A fost un an bun. Ur
mătorul cred că va fi și mai 
bun".

întrebat de ziariștii aflați 
la Boston despre . proiectele 
sale imediate, Ilie Năstase a 
declarat că săptămîna aceasta 
va ’ 
în jamaica, pentru un turneu 
de 
se

pleca împreună cu soția sa

demonstrații, după care 
va reîntoarce la București.

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
Cel de-al 5-lea Turneu al cam
pionatelor europene de șah a 
continuat la Vrnjaka Banja 
cu partidele rundei a 8-a. în 
care maestra Gertrude Baums- 
tark (România) a învins-o, în 
32 de mutări, pe elvețiană 
Lyssi, vest-germana Braunlin 
a cîștigat la Krumova (Bulga-

rilor, cum s-a afirmat, cit ne
cesității de 
formule de 
care echipa
te, practic,
rui campionat. Din fericire, e- 
chipa și-a găsit cadența des
tul de repede și a acumulat 
puncte prețioase care ne-au 
permis să ocupăm un loc sa
tisfăcător în clasament. Prile
juri de satisfacție ? Există, de
sigur. Avem al treilea golaveȚ 
raj al turului, au fost lansați 
și în acest an cîțiva tineri ta- 
lentați (Nilu, Stoichiță, Luca, 
Mihalache}, am realizat cîteva 
meciuri apreciate în mod de
osebit sub aspect calitativ, 
veteranii formației (Georgescu; 
Tonca, Sleeker, Dădu) au aso
ciat bogatei lor experiențe o 
vigoare și o dăruire de sine 
exemplare. Toți componenții 
echipei au evoluat bine în» 
ultimele meciuri, dar nu tre
buie să uităm că am pierdut 
patru meciuri cu 1-0 prin go
luri marcate în ultimele minu
te, că s-a ratat din nou foar
te mult, că am avut cel mai 
mare număr de jucători sus
pendați pentru „cartonașe gal
bene".

Finalul bun realizat în acest 
tur îndreptățește echipa noas
tră să spere in continuarea 
ascensiunii sale și în primă
vară. Va trebui, insă, să ne 
pregătim cu toată seriozitatea 
în acest scop, ținînd cont atît 
de calitățile dovedite și, înde
osebi, de deficiențele consta
tate.

Exprimînd această părere și 
in speranța că publicul nos
tru
de noi (poate chiar puțin mai 
numeros în primăvară) ne 
luăm rămas bun și ne anga
jăm să-i oferim un retur cu 
cît mai multe satisfacții.

va fi în continuare alături

ria), iar iugoslava Pihailici a 
obținut victoria în partida cu 
olandeza Timmer. Alia Kușnir 
a remizat, în 32 de mutări, cu 
Veroczi.

In clasament se menține li
deră maestra sovietică Alia 
Kușnir cu 7 puncte din opt 
posibile, urmată de Vokralo 
va (Cehoslovacia) 5 puncte și 
o partidă întreruptă. Baums- 
tark 4,5 puncte (o partidă în
treruptă), Veroczi 4,5 
Stadler 3,5 puncte (1). 
3,5 puncte. Vokralova, 
tark și Veroczi au o 
mai puțin jucată.

RIO DE JANEIRO 10 (Ager
pres). — Au luat sfîrșit între
cerile turneului internațional 
de tenis de la Sao Paulo, in fi
nala probei de dublu bărbați, 
cuplul Ion Țiriac (România) — 
Torben Ulrich (Danemarca), a 

6—4 pe- 
Thomas

Heldman (S.U.A.) s
Bantzer (Suedia) au 
cu 6—3,
Bonicelli (Uruguay), 
(Argentina).

Acesta a fost cel dc-al doi
lea turneu din cadrul Circui
tului internațional de tenis al 
Braziliei.

și Ingrid 
i întrecut 

abandon, perechea 
Giscafre

puncte, 
Timmer 
Baums- 
partidă

învins cu 6—4, 5—7. 
rcchea braziliană 
Koch-Luis Tavares.

Proba de simplu a 
lui Thomas Koch, 
cu 6—2, 7—5 în finala disputa
tă cu spaniolul Manuel Santa
na. La dublu femei. Julie

revenit 
învingător

MOSCOVA 10 (Agerpres). —■ 
„Cupa campionilor europeni" 
la polo pe apă a fost cîștigată 
în acest an de formațiaM.G.U. 
Moscova, care a terminat ne- 
îhvinsă. turneul final al com
petiției desfășurate la Mosco
va. Pe locul secund s-a clasat 
O.S.C. Budapesta, urmată de 
Partizan Belgrad și Canottieri 
Neapole.

In ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : M.G.U. Moscova — Par
tizan Belgrad 6—5 (2—1, 2—2, 
1—1. 1—1) ; O.S.C. Budapesta 
— Canottieri Neapole 9—2 
(3—1, 1—1, 2—0, 3—0).

TELEX
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Două obiective prioritare în fața
colectivului I.F.A. „Vîscoza“ Lupeni
Ei Realizarea în bune condițiuni a investițiilor de reutilare
£ Pregătirea temeinică a cadrelor care vor 

ile mașini
exploata no

Conferința de dare de sea
mă și alegeri a organizației 
sindicale de la I. F. Al „Vîsco- 
za“ Lupeni a analizat cu spi
rit critic și autocritic activita
tea salariaților întreprinderii.

Atît în darea de seamă, pre
zentată de tovarășa Ioana Me- 
saroș, președinta comitetului 
sindicatului, cît și în discuțiile 
purtate s-a reușit să se sinte
tizeze experiența pozitivă, să 
se evidențieze lipsurile și cau
zele lor, să se stabilească cele 
mai corespunzătoare măsuri 
pentru mobilizarea întregului 
colectiv al întreprinderii la 
realizarea exemplară a sarci
nilor în acest an hotărîtor al 
actualului cincinal.

Comitetul sindicatului a ma
nifestat în toată această pe
rioadă o preocupare perma
nentă pentru educarea salaria
ților în spiritul responsabilită
ții față de realizarea cantita
tivă și calitativă a tuturor in
dicatorilor economici, res
pectarea strictă a disciplinei 
de producție, utilizarea ma
ximă a timpului de lucru, va
lorificarea cît mai deplină a 
rezervelor interne în scopul 
creșterii productivității mun
cii, realizării exemplare a an
gajamentelor asumate în în
trecerea socialistă.

Din darea de seamă a reieșit 
că organizația sindicală din 
cadrul întreprinderii, sub în
drumarea comitetului de 
partid, colaborând în perma
nență cu comitetul U.T.C. și 
comitetul oamenilor muncii a 
reușit să mobilizeze întregul 
colectiv de muncitori, tehni-

FLORENTINER NR. 73

I

I 
I

I 
I
I
I
I
I
I

Cu „Florentiner nr. 73“ se 
întîmplă ceea ce se petrece 
de regulă cu acele filme ca
re din prea mult exces de 
zel vor să spună totul și sfîr- 
șesc prin a nu spune nimic 
sau mai nimic. Filmul lui 
Klaus Gendries este foarte 
ambițios, vrând să revoluțio
neze dar cu un echipament 
artistic perimat genul filmu
lui de actualitate. Atacă, prin 
urmare această chestiune 
prin intermediul unei poves
tioare care debutează in
decent și evoluează pe făga
șul comediei fatalmente con
fundată cu drama socială.

Chestiunea lui „Florenti
ner nr. 73“ este îndeajuns de 
bizară, deoarece problemati
ca ridicată realmente există. 
Pentru că — cine ar cuteza 
să nege 7 — conștiința soci
ală nu este în așa măsură a- 
vansată, să accepte fără zîm- 
bete grăitoare și fără opini- 
uțe deșănțate rostite pe la 
colțuri, faptul că o fată face 
un copil din flori. Fără îndo
ială există o posibilă dramă 
în această temă. Dacă Gen- 
dries s-ar fi oprit numai la 
ea, cartografiind implicațiile 
presupuse aici, am fi avut 
de-a face cu un eseu sociolo
gic interesant, investigînd o 
problemă delicată confrun
tată cu noua optică a conști
inței socialiste.

Se pare însă că regizorul 
n-a prea avut încredere în 
propriile-i potente analitice 
și a apelat, ca atare, la spri
jinul prezumtiv al unor fire 
secundare despre care crede

(Urmare din pag. 1)

pe șantier cu participarea a 
numeroși cetățeni în perioada 
toamnei. Terminarea lucrării 
este așteptată însă și în pre
zent, deși data scadentă nu 
a trecut, dar nici nu este de
parte, iar vremea nu mai fa
vorizează desfășurarea norma
lă a activității pe șantier. 
Trebuie să menționăm, de a- 
semenea, că dacă constructo
rii, respectiv colectivul lotu
lui de alimentare cu apă din 
cadrul șantierului Valea Jiu
lui al I.L.H.S., reușeau să-și 
onoreze promisiunea făcută 
de conducătorul lotului, mai
strul Valeriu Boantă, Ia înce
putul lunii august, și anume 
să recupereze în cursul luni
lor august și septembrie ră- 
mînerile în urmă și să devan
seze termenul de începere a 
probelor tehnologice, locuito
rii cartierului Aeroport ar fi 
putut acum să-și umple paha
rele cu apă adusă în aparta
mentele lor de la Valea de 
Pești. Dar...

Am încercat să aflăm mo
tivele, mai mult sau mai pu
țin plauzibile, care au deter
minat nerespectarea angaja
mentului de către constructori 
și deci amînarea punerii în 
funcțiune a apeductului de la 
același interlocutor, maistrul 
Valeriu Boantă.

— Nu ne-am putut respecta 
cuvîntul pentru că nici alții 
nu și-au respectat obligațiile 
față de noi, ne-a declarat in
terlocutorul. Concret, nu am 
putut devansa terminarea lu
crării pentru că nu am fost 
aprovizionați cu șuruburile 
necesare pentru montarea 
pieselor metalice în cămine, 
ne-a lipsit covorul de cauciuc 
pentru garnituri, nu am dis
pus la timp de numărul ne
cesar de vane de oțel, de pre
siune înaltă. 

cieni. ingineri și funcționari 
la înfăptuirea planului de pro
ducție și a angajamentelor a- 
sumate pe anul 1973. S-a îm
bunătățit participarea organi
zației sindicale la crearea unor 
condiții mai bune de muncă 
și viată pentru salariați, la a- 
sigurarea măsurilor de pro
tecție și securitate a muncii.

Una din preocupările co
mitetului sindicatului în pe
rioada analizată a fost calita
tea producției. In adunările ce 
au avut loc în cadrul secțiilor 
direct productive s-au dezbă
tut probleme ca : respectarea 
graficului de curățire a mași
nilor, îmbunătățirea asisten
tei tehnice și a controlului in- 
terfazic, dirijarea mătăsii mur
dare la producția de sculuri 
și sfoară și multe altele care, 
rezolvate, au condus la ridica
rea procentului de calitate fa
ță de cel planificat cu 0,1 la 
sută. In colaborare cu comite
tul oamenilor muncii, comite
tul sindicatului a studiat posi
bilitățile de introducere a ce
lor mai eficiente forme de 
cointeresare a salariaților în 
realizarea sarcinilor de plan. 
In acest sens, un exemplu con
cludent îl constituie introdu
cerea acordului global înce
pînd cu luna iulie la întreaga 
instalație de finisaj textil, ur- 
mînd ca, în viitor,. această for
mă de salarizare să se extindă 
și la alte locuri de muncă.

Toate realizările obținute au 
fost posibile și datorită îm
bunătățirii utilizării capacită
ților de producție. Astfel, in-

că s-ar afla în interdepen
dență cu tema principală. Bi
neînțeles nici nu este vorba 
de așa ceva. Decizia Brigittei 
de a înfrunta singură furtu
nile vieții (care furtuni, oare, 
într-o societate care militea
ză pentru maternitate și care 
acordă generoase condiții 
pentru creșterea copiilor ?) 
dispune de un aparat argu- 

Carnet
cinematografic

mentativ atît de fragil și atît 
de incredibil, încît ne ridicăm 
umerii cu nedumerire la vă
zul unei atari naivități dezar
mante.

Pentru potențarea conflic
tului (dintre tînăra eroină 
prea încrezătoare în farme
cele sale și nu știu precis ci
ne !) Kurt Belicke, autorul 
scenariului, și regizorul 
Klaus Gendries creează si
tuația opoziției totale față de 
de „greșeala" Brigittei. Ast
fel, bărbatul de care este în
drăgostită Brigitte nu doreș
te să aibă copii ; mama fe
ței, de modă veche, evident, 
își repudiază fiica, deoarece 
aceasta nu-i ascultă sfatul 
de a renunța la copil; frâu 
Klucke, gazda ei, nici ea nu 
privește cu entuziasm pers
pectiva scutecelor ce se vor 
usca, obiectiv, în bucătărie.

Din orice unghi am privi 
aceste argumente, oricum 
le-am întoarce, ele nu pot 
compensa nevoia de apă a lo
cuitorilor din cartierul Aero
port, nu pot acoperi deficien
țele d;n munca constructorilor. 
Astfel, alături de neaprovizi- 
onarea la timp cu unele piese 
și materiale a șantierului, ne- 
executarea într-un ritm mai 
alert, atunci cînd timpul o 

Pe firul conductei de apă
Vulcan - Petroșani

de 
în 
de 
la 

au

permitea, a lucrărilor de be- 
tonare de la stația de rupere 
a presiunii Coroești, a unui 
însemnat număr de cămine, 
a celor două pile din punctul 
de supratraversare a Jiului 
est, nedefinitivarea, pînă 
ultimul moment, a locului 
subtraversare a căii ferate 
Livezeni, nu numai că 
creat imposibilitatea oricărei 
devansări, dar amenință acum 
chiar încadrarea în termenul 
scadent din plan.

Pe traseul conductei, Ia în
ceputul săptămînii trecute, 
situația prezenta următorul ta
blou : la stația de rupere a 
presiunii de la Coroești mai 
era de realizat elevația din 
beton. In zona Livezeni, de 
fapt punctul terminus al con
ductei, mai erau de turnat 8 
cămine și de montat în aces
tea un însemnat număr de 

dicile de utilizare a mașinilor 
unelte a crescut cu 6 la sută 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut, prin ge
neralizarea schimbului II și 
extinderea schimbului III la 
mașini unelte. De asemenea, 
s-a redus timpul de reparații 
la mașinile de filaj, răsucit și 
bobinaj, îmbunătățindu-se tot
odată calitatea reparațiilor.

Unele preocupări majore 
privind activitatea sindicatu
lui, a fabricii au fost relevate 
în cadrul discuțiilor la care au 
participat Nicolae Mateescu, 
operator chimist, Constantin 
Adămuț, director adjunct, in
ginerii Matei Silvian și Vasilc 
Hie, Augustin Hribal, șef e- 
chipă, Aron Fencca, ajutor 
maistru la instalația filatură 
și președintele consiliului de 
control muncitoresc. Comei 
Marin, Ioan Strinu, Maria Pa
vel, Irina Hribal și alții. Din 
dezbateri s-a desprins preocu
parea comitetului sindicatului, 
a întregului colectiv față de e- 
ficiența investițiilor în curs de 
realizare în 
acest sens, 
Constantin 
propunerea, 
conferință, de a se forma din 
rândul salariaților cu experien
ță brigăzi care să ajute con
structorul la executarea în ter
menele stabilite și la o înaltă 
calitate a lucrărilor aferente 
investițiilor de reutilare. Legat 
de aceeași problemă a reuti- 
lării, șeful de echipă de la a- 
telierul mecanic al instalației 
de filatură a apreciat ca fiind 
bine venită măsura luată

întreprindere. In 
directorul adjunct 
Adămuț a făcut 

îmbrățișată de

Iată cum Gendries și Belicke 
vor să dezbată in filmul lor, 
nici mai mult nici mai pu
țin de trei atitudini negati
ve : inferioritatea morală și 
iresponsabilitatea unei gîn- 
diri; anacronismul poziției 
„aparențele înainte de toa
te" ; dorința de cîștig dar... 
fără incomodități și riscuri. 
Ambițiile exagerate ale fil
mului duc la nedezvoltarea 
niciunuia dintre aceste as
pecte lăsînd impresia că trip
la opoziție de care se loveș
te Brigitte a fost inventată 
numai pentru a arăta că nu 
toți oamenii sînt răi și în- 
guști, că se găsesc și suflete 
nobile (ba chiar și suflete e- 
voluabile, cum este cazul 
doamnei Klucke, care pînă 
la urmă se oferă să-l creas
că pe noul venit) și că în vir
tutea acestui fapt orice dra
mă sumbră poate mărsălui 
voios spre cel mai roz happy- 
end. Pentru că, minunea mi
nunilor, pînă la urmă Brigit
te va da de sursa unor aju
toare substanțiale și, dintr- 
odată, lumea devine zîmbi- 
toare — ca-n basme, ce mai!

In fine, secvențele filmu
lui dispun de un umor in
voluntar care ne umple de 
o bună dispoziție molipsitoa
re. Motiv, să recunoaștem, 
insuficient de a prevedea o 
carieră formidabilă peliculei 
în afară de aceea pe care 
i-p poate oferi bunăvoința 
proverbială a unui public 
demn de o mai bună soartă.

Al. COVACI

mai erau de realizat 
ferate, 

susținere 
Jiului, 

de metri 
conducta 
La punc- 
aici erau 
cu un e- 

oamerii, 
de

piese, 
subtraversarea căii 
cele două pile de 
de pe malul estic al 
de săpat circa 150 
de șanț și de pozat 
pe aceeași porțiune, 
tele de lucru de 
prezente trei echipe 
fectiv apreciabil de 
ceea ce indica, după cum 
altfel și trebuie, concentrarea 
atenției și a forțelor șantieru-

lui pentru urgentarea lucrări
lor de aici. Interlocutorul ne-a 
asigurat că pînă la sfîrșitul 
săptămînii, 7 din cele 8 cămi
ne vor fi terminate, că s-a gă
sit (în sfîrșit!) o soluție care 
permite șantierului să finali
zeze și subtraversarea căii fe
rate, că neterminarea pilelor 
nu influențează prea mult si
tuația pentru că acestea și 
așa vor fi suplinite provizoriu 
de două eșafodaje din lemn. 
Așadar, deși timpul nu mai e 
ca astă-vară, pe șantier 
lucrează și ar putea să
muncească și mai intens. Dacă 
programul preconizat de con
ducerea lotului a fost realizat 
întocmai, aceasta înseamnă că 
s-au făcut noi pași spre fina
lizarea construcției. Trebuie 
să amintim însă că unele din
tre lucrările realizate de co
lectivul șantierului în ultima 
săptămînă, între care și să- 

se 
se

conducerea unității privind 
pregătirea din timp, prin 
schimburi de experiență 
perioade de specializare, 
I.F.A. „Vîscofil" București, 
cadrelor care vor lucra la noi
le mașini. Important este — a 
subliniat vorbitorul — ca prin 
aceste eforturi să se obțină re
zultatele scontate, pentru ca 
noile mașini — adevărate biju
terii — „să încapă pe mîini 
bune". Același vorbitor a atras 
atenția asupra necesității de a 
rezolva intr-un mod mai gos
podăresc, mai economic pro
blema unor piese de schimb.

Au fost dezbătute, de ase- 
nenea. pe larg, aspectele mun- 
ii educative de masă pentru 

respectarea de către toate for
mațiile de lucru a disciplinei 
in muncă și a disciplinei teh
nologice, pentru lichidarea cu 
desăvârșire a stocurilor supra- 
normative, îmbunătățirea a- 
provizionării cu echipament 
de protecție și de lucru cores
punzător ca mărime, ca și al
te aspecte ale activității cultu
rale, ale agitației vizuale și al
tele.

Prin desfășurarea ei, confe
rința organizației sindicale din 
cadrul I.F.A. „Vîscoza" Lupeni 
a ilustrat puternic hotărârea 
colectivului întreprinderii de 
a-și consacra întreaga capaci
tate înfăptuirii cu succes a sar
cinilor de plan și angajamen
telor colective asumate în în
trecerea socialistă, pentru a 
răspunde dezideratului trasat 
de partid, realizarea cincina
lul înainte de termen.

M. BLENDEA

(Urmare din pag. 1)

neco- 
finit;

proape de... perfecțiunea spre 
care vom tipde întotdeauna.

Un control pe care direcția 
teritorială Deva a Inspecto
ratului general de stat pen
tru controlul calității produ
selor, în colaborare cu Inspec
ția comercială municipală, l-a 
efectuat între 21 și 23 noiem
brie a. c., pe întregul flux de 
fabricație, în 5 secții ale în
treprinderii de morărit și pa
nificație Petroșani, a relevat 
faptul că mai există încă 
„obstacole" în calea ajunge
rii pe piața municipiului nu
mai a unor produse de bună 
calitate. La ce ne referim ? 
Să le luăm pe rând...

...Sub aspectul condițiilor 
igienico-sanitare în care se 
realizează producția, cu o 
singură excepție (secția nr. 2 
Lupeni) nu mai există moti
ve de îngrijorare. Lucratorii 
secțiilor înșiși sînt mulțumiți. 
Mediul ambiant în care lu
crează a cunoscut îmbunătă
țiri substanțiale. Derogările 
de la întreținerea unei igiene 
exemplare, fie ele cît 
mici, întîmpină nu numai 
zistența conștiinciozității 
mai mult, baricada unei 
transigențe colective. In 
pozitul de făină al secției nr. 2 
Lupeni, însă, continuă să se 
înregistreze temperaturi scă
zute (8—10 grade C) cu influ
ență negativă asupra proce
sului de fermentație. Motiv 

de 
re
ci, 
in- 
de-

factorii răspun- 
șantier este 
se înscrie 
decembrie

parea celor 150 de metri de 
șanț, subtraversarea căii fe
rate și chiar fundațiile pilelor 
de la Jiu se puteau, cu sigu
ranță, realiza mult mai din 
timp cu participarea prin 
muncă patriotică a locuitori
lor din cartierul Aeroport și 
cu concursul unor întreprin
deri și instituții. A lipsit însă 
inițiativa în acest sens îndeo
sebi din partea șantierului 
care a sperat probabil că iar
na nu va veni așa de devreme.

Firește, locuitorii cartierului 
Aeroport se întreabă : cînd 
vor primi mai multă apă, cînd 
va fi gata noua conductă ? 
Răspunsul pe care xîl putem 
formula pe baza precizărilor 
primite de la 
zători de pe 
acest moment 
limitele lunii 
rent.

Lotul are însă nevoie 
gentă de o echipă de montori- 
sudori pentru o perioadă de 
10—15 zile pentru montarea 
pieselor metalice în cămine, 
forțele proprii neputînd face 
față volumului de lucrări de 
acest fel în scurta perioadă 
pe care șantierul o mai are 
la dispoziție pînă la termenul 
scadent al construcției.

In sensul rezolvării fără di
ficultăți și amînări a acestei 
probleme, au dat asigurări 
tovarășii Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar municipal și Emilian To- 
mulescu, vicepreședinte, căro
ra ne-am adresat. După cum 
am dedus nu mai sînt obsta
cole în calea încheierii înain
te de sfîrșitul lunii decembrie 
a lucrărilor principale care 
condiționează punerea în 
funcțiune a noii conducte și, 
implicit, îmbunătățirea apro
vizionării cu apă a orașului 
Petroșanii.

3

Zăpada și gheata

(Urmare din pag. 1)

asemenea

Valoarea educativă a concursului școlar
(Urmare din pag. 1) 

ospătari (ce păcat că prin 
restaurante întîlnim prea 
puțin din această corectitu
dine profesională care se 
învață!), amabilitatea vîn- 
zătorilor de produse alimen
tare și industriale. Deși nu 
ne-am propus să scriem 
despre organizarea și desfă
șurarea concursului, ci des
pre valoarea lui educativă, 
stimulativă am reținut pe 

cei care au ocupat locurile 
întîi: Felicia Giurcănaș (os
pătari) : Silvia Tunaru
(vînzători produse alimen
tare); Ida Koncz (vîn
zători produse industriale)

obiectiv ? Nici vorbă ! Gea
muri sparte, în final de no
iembrie ! Și încă ceva: de
pozitarea făinii se face neco
respunzător (este ignorată o 
cerință elementară — păstra
rea unei distanțe stabilite 
față de pereți). Pe jos, can
tități deloc neglijabile de fă
ină furajeră se „lăfăle" prin
tre stivele de saci plini și 
țiglă spartă. De ce ? Cînd ex
plicații verbale nu se pot da, 
de obicei se ridică din umeri !

„Problema" impurităților 
din făină a fost, în absolut 
toate secțiile controlate^ re
zolvată. Cernerea se face 
acum cu site plane, vibratoa
re, care stopează drumul în
spre cocă al oricăror „musa
firi nepoftiți". La aceeași 
secție nr. 2 din Lupeni exis
tă însă cuptoare cu bolți și 
vetre deteriorate ; funinginea 
rezultată din arderea incom
pletă a motorinei adaugă un 
plus de „frumusețe" (nedorită 
de nimeni) aspectului 
mercial al produsului nuu, 
lipsa pirometrelor pentru de
terminarea temperaturii în 
cuptor determină o apreciere 
la întîmplare și, firește, nu 
de puține ori, rebuturi ; sto
cul tampon de făină maturi
zată nu este asigurat...

Au fost verificate calitativ 
„en detaille" produse finite 
în valoare de 212 235 lei. Lip
sa oricăror obiecțiuni (cu ex
cepția amintită, secția nr. 2 
Lupeni) este, considerăm, cît 
se poate de elocventă. Deci 
se poate! Tehnicianul C.T.C. 
al fabricii, Brigitte Fuchs, la- 
boranții și recepționerii de 
calitate își îndeplinesc conști
incios sarcinile de serviciu, 
au înțeles (mai bine mai tîr- 
ziu decît niciodată !) pentru 
ce, în fond, sînt plătiți...

Preluarea la noua capacitate a producției
sporite de cărbune cocsificabil

(Urmare din pag. 1)

principal loan Bălan, locți
itorul șefului de Iot, condițio
nează restul lucrărilor, res
pectiv Ie stagnează dacă, așa 
cum este cazul nostru,, nu 
corespunde stadiului ce tre
buia atins prin grafice. In fe
lul acesta nu toate utilajele 
care sosesc au 
montaj asigurat, 
în luna august, 
față de grafice 
jumătate. In august, septem
brie și prima parte din oc
tombrie ritmul a crescut și 
s-a produs revirimentul aștep
tat după care, din nou s-au 
întîmpinat unele greutăți și 
se înregistrează ca urinare în. 
tîrzieri în execuție. Greutăți
le sînt determinate, pe de o 
parte, de creșterea complexi-

spațiul de 
Aveam, pînă 

o întîrziere 
de o lună și

— Concursul nostru pe 
mesei ii — ne spunea tovară
șul profesor Gheorghe Ana 
director al grupului școlar 
— este organizat în cinstea 
Zilei Republicii, fiind și un 
preludiu al viitorului concurs 
pe țară ce va începe în ia
nuarie pentru sistemul nos
tru școlar. Din experiența 
de pînă acum am constatat 
că astfel de acțiuni au o 
eficiență morală deosebită 
fiind veritabile stimulente 
pentru elevi, dornici să în
vețe, să se pregătească pen
tru a munci în comerțul 
nostru și a servi cumpără
torii în mod civilizat, 
form, normelor de 
socialistă.

După felul în care
ționau sutele de elevi pre- 
zenți era lesne de înțeles 
că scopul concursului — de

con- 
etică

reac-

Un stil de muncă dinamic, eficient
(Urmare din pag. 1)

cu ,muncă există deficiențe 
care nu ne putem împăca 
Dacă facem planuri de mun
că bune, dacă organizăm șe
dințe, analize, studii destule, 
dacă avem aiîtea programe de au relevat că un :> :n,ăr destul.
»«'5e" mare de comuniști care 

fac parte din diferite organe 
— membri ai comitetelor de 
partid, birourilor organizați
ilor de bază, comitetelor oa
menilor muncii, din organele 
alese ale unor organizații de 
masă și obștești — nu parti
cipă decît formal la activita
tea acestor organe. în aduna
re s-au dat mai multe exem
ple din care a rezultat că un 
număr încă ridicat de mem
bri de partid sînt inactivi, 
sau participă în măsură insu
ficientă la rezolvarea proble
melor cu care se confruntă 
colectivele de muncă, neadu- 
cîndu-și aportul cuvenit la 
îndeplinirea sarcinilor ce revin 
organizațiilor de bază din 
care fac parte.

— Activitatea de partid, în 
complexitatea sarcinilor ac
tuale, nu poate fi desfășura
tă cu deplin succes în condi
țiile în care este susținută 
doar de un număr restrîns de 
tovarăși, oricît de capabili ar 
fi aceștia — s-a subliniat în 
adunarea de activ.

într-adevăr, pentru finali
zarea corespunzătoare a acți
unilor întreprinse este nece
sar să se mobilizeze întreaga 
forță politică a organizației, 
începînd cu comuniștii aleși 
în organele de conducere la 
toate nivelele. Criticînd o sea
mă de lipsuri din activitatea 
comitetului orășenesc și altor 
organe, participanții la dezba
teri au subliniat necesitatea 
îmbunătățirii metodelor și în
tăririi răspunderii în activita
tea de partid ca unul din im
perativele majore în legătură 
cu îndeplinirea sarcinilor pri
vind creșterea extracției de 
cărbune și ridicarea nivelului 
întregii munci.

— „Conducerea partidului — 
arăta tovarășul Traian Costea, 
maistru miner la mina Petri- 
la, ne-a dat recent un nou și 
mare ajutor în activitatea 
noastră prin aprobarea noului

măsuri încît uneori nu le dăm 
de rost — finalizarea acțiuni
lor întreprinse în schimb nu 
este întotdeauna asigurată".

Am redat mai pe larg acest 
citat pentru a păstra intactă 
o idee esențială. Cu această 
constatare critică au fost de 
acord și alți vorbitori care au 
relevat că în activitatea orga
nului orășenesc, a unor comi
tete de partid și birouri de 
organizații de bază nu s-a in
sistat în măsură suficientă 
asupra organizării aplicării 
măsurilor stabilite precum și 
controlului activității depuse 
pentru materializarea lor, și 
nu au fost trași la răspunde
re în mod corespunzător cei 
cărora li s-a încredințat re
zolvarea acestor măsuri. 
Chiar dacă în acest sens nu 
s-a spus unor lucruri pe nu
me — dar nu cuvintele con
tează, ci fondul analizei — 
din dezbateri a reieșit că în 
activitatea unor organe de 
partid și-au făcut simțite e- 
fectele, o seamă de manifes
tări ale formalismului. Mai 
mulți vorbitori, printre care 
tovarășii Dumitru Grunță, vi
cepreședinte al consiliului 
popular, Ion Orza, secretarul 
comitetului de partid de la 
preparația de cărbune, Aurel 
Popa, maistru miner la Lonea, 

! o o

ca volum 
utilaje, dar 
face defec- 
corespunză- 
care urmau 
la această

tații lucrărilor de construcții, 
de faptul că ne apropiem de 
ultimul planșeu, iar pe de 
alta din cauza unor goluri în 
montaj, deoarece 
sînt sosite multe 
furnizarea lor se 
tuos, neeșalonate 
tor stadiilor fizice 
a se atinge pînă 
dată.

Nu se poate spune că nu 
s-a acționat pentru ca planul 
de producție Ia lotul Lupeni 
să se realizeze. Dar s-a acțio
nat sporadic. Cunoaștem, că 
în ultimele trei luni au fost 
întărite efectivele de aici cu 
două echipe de muncitori. 
Pe de altă parte însă — așa 
cum făceam la început aluzie 
— s-au operat mai ales redu
ceri ale sarcinilor de plan. 
Pentru aceasta, desigur, gă- 

ne 
ele

natură educativă — a fost 
îndeplinit integral. Elevii 
au avut prilejul să-și pre
zinte printr-un sistem com
petitiv cunoștiințele acumu
late, invitați ei înșiși să 
se autoaprecieze. Observînd, 
frumoasa desfășurare a a- 
cestei acțiuni școlare 
gîndeam că, periodic,
sînt posibile și necesare, în 
fiecare unitate de învăță- 
mînt, și nu numai cu carac
ter cultural-artistic. Oricare 
obiect de studiu poate fur
niza o tematică atractivă 
pentru un concurs în care 
profesorul are posibilitatea 
să urmărească o echilibrată 
'mn’etire a scopului didac
tic cu cel educativ. Astfel 
conceput, concursul școlar 
este un instrument al mo
dernizării învățămîntului, în 
formă și conținut.

Vasile Bălăuță, președintele 
consiliului orășenesc al sindi
catelor, Simion Mogoș, miner 
pensionar, Cornelia Panteli- 
mon, președinta comitetului 
orășenesc pentru cultură și 
educație socialistă, și alții.

diverse justificări, 
s-a „colaborat" cu

Centrala căr-

sindu-se 
De pildă 
beneficiarul 
bunului, care a acceptat scoa
terea din plan a unor obiec
tive... Dar numai atît ? Nu
mai asemenea căi s-au gă
sit ?...

O parte din noile instalații, 
în execuție acum la obiecti
vul din Lupeni, trebuie să 
intre în funcțiune în cursul 
anului 1974. In consecință 
adoptarea unor măsuri ferme 
hotărâte și, mai ales, de va
loare practică reală nu mai 
poate întîrzia. Sînt chemați 
să 
tiv 
re 
ai 
să 
care ne-am _____
șterse grabnic dă pe 

răspundă acestui impera. 
toți factorii de răspunde- 

atît ai executantului cît și 
beneficiarului. Este firesc 
conchidem că „petele" la 

referit trebuie

gărești și altele 
răspunderea revine responsa
bilului unității sau înlocuito
rului său, după caz !

...Orașul Petroșani cunoaș
te hărnicia multor cetățeni 
care au luat deja măsuri ope
rative de curățire a zăpezii 
și gheții de pe trotuare. Ma
joritatea colectivelor magazi
nelor de produse alimentare 
și industriale, chiar zeci de 
cetățeni de pe străzi ca A. I. 
Cuza, Horia, Cloșca și altele 
au acționat în consecință. Ce 
se poate spune însă despre... 
funcționarii de la sediul Ex
ploatării de gospodărie comu
nală — aflați în plin centru 
pe str. Republicii —, care nu 
au luat măsuri pentru curăți
rea gheții de pe trotuarul din 
dreptul sediului lor, în timp 
ce
vi, 
de 
le 

trotuarele podului 
fața

trotuarul celălalt, de viza- 
este curățat foarte frumos 
gheață de către vînzătoare- 
de la magazinele de pro

duse industriale nr. 1 și nr. 2. 
Tot așa, nu sînt curățate de 
gheață 
Malbia, trotuarul din 
sediului Poștei, din fața se
diului Grupului de construcții 
al T.C.D. — în timp ce ală
turi, vecinii, vînzătoarele de 
la magazine au curățat deja 
trotuarele din fața clădirii 
lor.

Ce exemplu mai grăitor tre
buie deci pentru a ilustra 
deosebirea între gospodari și... 
negospodari ? Poate, aplicarea 
de către Consiliul popular a 
prevederilor sus menționate 
(care în asemenea cazuri, sta
bilește amenzi pînă la 300 de 
lei celor vinovați) va impulsi
ona pe negospodari să-și facă 
datoria gospodărească.

program de lucru cu săptămî- 
na redusă, care a fost îmbră
țișat cu mult entuziasm de 
către toți minerii. Dar în ac
tivitatea unor organizații de 
partid și conduceri adminis
trative nu se reflectă în sufi
cientă măsură preocuparea 
pentru aplicarea acestui pro
gram. Avem o forță de partid 
puternică. Pe oraș, fiecare al 
8-lea cetățean este membru 
al partidului nostru. La mină 
ponderea comuniștilor este 
mult mai mare. Totuși n-am 
reușit să înlăturăm multe din 
lipsurile mai vechi. La explo
atarea minieră Petrila sînt 
cazuri cînd minerii din aba
taje nu produc după posibi
lități din cauză că nu func
ționează bine transportul sau 
aprovizionarea brigăzilor. în 
adunările de partid s-au dez
bătut pe larg sarcinile ce re
vin comuniștilor pentru asi
gurarea aplicării cu deplin 
succes a acestui program, dar 
unele stări de lucruri nega
tive mai persistă. Rău este că 
ne limităm în multe cazuri 
la discutarea lipsurilor, la 
trasarea unor sarcini, dar nu 
organizăm analiza sistematică 
a modului cum își duce fie
care comunist la îndeplinire 
sarcinile ce-i revin pe linie de 
partid și de producție".

Redînd aceste observații cri
tice a unora din participanții 
la dezbateri, subliniem că a- 
dunarea activului de partid a 
avut un ton optimist, mobili
zator, reflectînd hotărârea în
tregii organizații orășenești de 
a urma cursul bun al activită
ții desfășurate pînă în prezent, 
de a dezvolta rezultatele ob
ținute, de a se ridica la înăl
țimea sarcinilor actuale. Ideea 
majoră de a se face mai mult 
decît pînă acum pentru îm
bunătățirea stilului și meto
delor în activitatea de partid, 
de a dezvolta răspunderea 
comuniștilor aleși în organe
le de conducere, de a activiza 
întreaga masă a comuniștilor 
s-a bucurat de adeziunea de
plină a întregului activ de 
partid care și-a manifestat 
convingerea că aceasta este 
principala cale de a ridica, pe 
o țreaptă mult superioară, ac
tivitatea organizației orășe
nești din Petrila.

da" realizărilor șantierului 
pentru că nu se pot întîrzia 
la nesfîrșit termenele de atin
gere a unor stadii de execu
ție din moment ce există un 
termen de predare final, 
unul singur! — acela prevă
zut în studiile economice. Și 
care, sub nici un motiv, nu 
suportă amînări!

Se cere, prin urmare, ca 
organizația de partid a șantie
rului să intervină cu promp
titudine și eficiență pentru a 
determina măsurile necesare 
din partea conduceri șantie
rului T.C.M.M. luarea unor 
măsuri ferme de curmare a 
neajunsurilor. O cer interese
le majore ale economiei, sînt 
necesități exprese ale Văîl 
Jiului, unde niveluț produc-

trebufe Sa crească contîftțnK
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i „Eveniment politic de importantă istorică, 
contribuție de seamă la dezvoltarea relațiilor 

de colaborare și prietenie între România
i si Statele Unite“>

Viu ecou în presa din întreaga lume în legătură 
cu vizita efectuată de președintele 

Nicolae Ceaușescu în S.U.A.
Vizita efectuată de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Statele Unite, eve
niment politic de importanță istorică, contribuție de seamă la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie între România și Statele Unite, la cauza cooperării inter
naționale și păcii, a reținut atenția opiniei publice din întreaga lume. Fiecare 
etapă a vizitei, caracterizată drept un nou și important act al politicii externe ro
mânești, și-a găsit reflectarea în articole, comentarii apărute în marile ziare și 
reviste, în relatările agențiilor internaționale de presă, în cadrul emisiunilor de 
radio și televiziune din țări de pe toate continentele.

Agențiile americane de pre
să UPI și AP au prezentat 
amplu desfășurarea vizitei 
președintelui Consiliului de 
Stat al României, încadrînd-o 
în contextul larg al relațiilor 
dintre cele două țări, al efec
telor ei pozitive pe planul 
vieții internaționale. Difuzînd 
extrase și relatări ale cuvîn- 
tărilor rostite de conducăto
rul României socialiste atît la 
manifestările oficiale, la Con
ferințele de presă, cît și Ia 
întîlnirile cu oamenii de afa
ceri, agenția AP pune accent 
pe posibilitatea extinderii re
lațiilor economice între cele 
două țări.

La rîndul său, agenția UPI, 
referindu-se la convorbirile 
politice, arată că „în repetate 
rînduri președintele României 
a scos în relief importanța 
faptului că fiecare națiune 
are dreptul să-și afirme inde
pendența și să-și organizeze 
propria viață așa cum o con
sideră ea, fără vreun amestec 
din afară". Agenția France 
Presse a relatat pe larg prin
cipalele momente ale vizitei. 
Intr-o amplă informație des
pre Declarația 
no-americană, 
agenției relevă 
document, cei

comună româ- 
comentatorul 

în acestcă,
doi președinți 

își exprimă dorința de a ve
dea relațiile dintre cele două 
țări dezvoltîndu-se în con
tinuare pe baza respec
tării reciproce a inde
pendenței, suveranității, e- 
galității, pe baza renunțării 
la folosirea forței și amenin
țării cu forța. Totodată, el 
arată că cei doi președinți 
s-au declarat satisfăcuți 
rezultatele întrevederilor 
care le-au avut la Washing
ton și sînt de acord să con
tinue dialogul lor pe căi di
plomatice obișnuite și prin 
întîlniri Ia toate nivelurile. 
Agenția italiană ANSA subli
nia, într-o corespondență din 
Washington, că „importanta 
serie de convorbiri a președin
telui Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Nixon și cu alți 
exponenți ai vieții politice 
și economice americane este 
destinată să pună bazele unei 
mai strînse cooperări între 
România și Statele Unite". 
Arătînd apoi că atmosfera în 
care se desfășoară vizita este 
favorabilă din toate punctele 
de vedere, că actualele con
vorbiri constituie continuarea 
logică a dialogului pe 
cei doi oameni de stat 
stabilit în anul 1969, i 
tariul relevă: „din acel mo
ment raporturile dintre Wa
shington și București s-au in
tensificat". Agenția vest-ger
mană DPA a prezentat pe 
larg desfășurarea vizitei, subli
niind rezultatele concrete în 
domeniul economic, al coope
rării tehnico-științifice.

Toate marile ziare america
ne, atît cele din capitală, cît 
și din principalele state, au 
publicat știri, articole și co
mentarii bogat ilustrate, pri
vind fiecare etapă a progra
mului atît de dens al vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Statele Unite.

Astfel, ziarul „The Baltimo
re Sun" arăta în editorialul 
său că „Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Statele 
Unite va reaminti americani
lor că lumea în care trăiesc 
nu este o lume a două, trei 
sau cinci mari puteri, ci a 150 
de națiuni mari și mici, fie
care apărîndu-și suveranitatea 
și preocupîndu-se de bunăsta
rea sa economică". „Daily 
News" se referă, în comenta
riul la vizită, la coordonatele

mai favorizate", 
cotidiene america- 
care : „New York 
„Christian Science 
au publicat, la

de 
l»e

care 
l-au 

comen-

politicii externe românești, la 
eforturile depuse de țara 
nostră pentru extinderea co
laborării internaționale și a- 
șezarea relațiilor dintre state 
pe baza principiului dreptului 
internațional. Ziarul „Wa
shington Post" a publicat un 
amplu articol relevînd efortu
rile poporului român pentru 
asigurarea bunăstării sale ma
teriale și perspectivele de ex
tindere a relațiilor reciproce, 
in avantajul celor două țări 
și popoare. Comentînd sem
narea Declarației comune, zi
arul arată că „Declarația sem
nată de președintele Nixon și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
cuprinde virtualmente toate 
acele principii și linii funda
mentale promovate cu con
secvență de politica externă 
a României, inclusiv principiul 
suveranității și integrității 
teritoriale a tuturor statelor".

„Washington Post", referin
du-se, apoi, la însemnătatea 
Declarației comune cu privire 
la cooperarea economică, in
dustrială și tehnică, spune: 
„Documentul, reafirmă anga
jamentul președintelui Nixon 
de a obține din partea Con
gresului împuternicirea de a 
acorda României clauza nați
unii celei

Marile 
ne, între 
Times", 
Monitor",
rîndul lor, ample extrase din 
Declarația comună 
americană, precum și relatări 
asupra întîlnirii președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu 
riștii americani și străini 
conferința de presă de 
Clubul Presei, cu oameni 
litici și de afaceri. Posturile 
de radio și televiziune au 
transmis în cadrul buletinelor 
de știri relatări și reportaje 
filmate despre „acest impor
tant eveniment din istoria re
lațiilor dintre cele două țări 
și popoare" — cum a fost de
finită vizita de către comen
tatorii politici.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Statele Unite a 
constituit „capul de afiș" al 
actualității politice internați
onale în săptămîna care a 
trecut, fiind urmărită cu viu 
interes de trimișii speciali și 
corespondenții posturilor de 
radio și ai presei din întreaga 
lume. Astfel, marile cotidiene 
britanice „The Guardian", 
„Financial Times", ..Daily Te
legraph", au relatat despre 
fiecare etapă, punînd accen
tul pe evoluția și perspective
le raporturilor economice din
tre cele două țări. Totodată, 
presa engleză nu scapă din 
vedere problemele politice 
care au constituit obiectul 
convorbirilor la nivel înalt 
româno-americane. „Guardi
an" notează în această ordine 
de idei, că „cei doi președinți, 
într-o declarație de principii 
menită să guverneze- relațiile 
dintre cele două țări, au lan
sat apelul, ca statele să 
aibă dreptul la dezvol
tare pașnică, libere de ame
nințarea cu folosirea forței". 
Ziarul „Daily Telegraph" no
tează la rîndul său : „Cei doi 
președinți au semnat o decla
rație comună de principii pen
tru continuarea bunelor rela
ții dintre țările lor, în care 
se subliniază abținerea de la 
amenințarea cu forța sau de 
Ia folosirea forței, care vio
lează Carta O.N.U.".

Ziarul belgian „Le Soir“ 
publică . o corespondență a 
trimisului său special la Wa
shington în care relevă carac
terul activ al politicii exter
ne a României, punind în e-

româno-

zia- 
la 
la 

po-

vidență aspecte ale relațiilor 
româno-americane, precum și 
contribuția pe care o aduce la 
cauza destinderii și păcii vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Ziarele italiene „La Stam
pa", „II Messaggero", „L’Unita", 
„Paese Sera" au publicat co
respondențe, comentarii și 
fotografii din timpul vizitei. 
O trăsătură definitorie a tu
turor acestor comentarii este 
aceea că ele scot în evidență 
contribuția activă a președin
telui Nicolae Ceaușescu 
instaurarea unor relații 
în viața internațională, 
acest sens, ziarul „Corriere 
della Serra" arată că vizita 
președintelui român s-a des
fășurat în condiții excelente.

Un larg ecou a avut vizita 
și în presa japoneză, în emi
siunile de radio și televiziune 
din această țară. Astfel, ziarul 
„The Japan Times", referin
du-se Ia toasturile rostite de 
cei doi președinți la dineul 
de la Casa Albă, subliniază 
în comentariul pe care îl pu
blică: „Aducînd omagiul pre
ședintelui Ceaușescu, Nixon 
a spus că el a dovedit înțe
legere și înțelepciune și a con
tribuit enorm la deschiderea 
dialogurilor care, altfel, ar fi 
putut rămîne închise 
totdeauna".

Ziarul „Mainichi 
News", referindu-se la 
nutul convorbirilor 
a scos în evidență ideea de 
bază că „problemele lumii nu 
pot fi soluționate numai de 
un grup limitat de state", 
menționînd în continuare ne
cesitatea participării cu drep
turi egale a tuturor țărilor 
mari, mijlocii sau mici Ia 
rezolvarea marilor probleme 
care confruntă omenirea. 
Totodată, ziarul notează fap
tul că România, consecventă 
principiilor politicii sale, a 
afirmat din nou că este folo
sitoare organizarea unei con
ferințe pentru rezolvarea cri
zei din Orientul Mijlociu, sub 
auspiciile O.N.U., la care să 
participe, alături de părțile 
implicate în conflict, și alte 
state mari, mijlocii sau mici 
din diferite continente, în 
mod deosebit din Africa și 
Europa.

Și presa braziliană a acor
dat o deosebită atenție vizitei 
președintelui Nicolae
Ceaușescu în Statele Unite. 
Astfel, ziarul „Jurnal do 
Brasil" a consacrat o întreagă 
pagină acestui eveniment, pa
gină în care este publicată 
o amplă biografie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Un amplu spațiu a acordat 
vizijei presa vest-germană care 
a publicat articole, informații 
și corespondențe de Ia trimi
șii speciali. Astfel, cotidianul 
„Frankfurter Allgemeine" se 
ocupă îndeosebi de acordurile 
bilaterale în domeniul econo
mic, iar „Frankfurter Runds- 
chau" se referă, de asemenea, 
la evoluția pozitivă a relați
ilor româno-americane.

Răsfoind presa elvețiană, 
ca și cea din Grecia, din Li
ban, remarcăm, de asemenea, 
numeroase articole și infor
mații consacrate rezultatelor 
vizitei: semnarea 
de către cei doi 
importantele acorduri econo
mice care au fost încheiate. 
Prin rezultatele ei, subliniază 
comentatorii, vizita va avea 
profunde efecte pozitive nu 
numai asupra relațiilor bila
terale, ci și pentru evoluția 
vieții internaționale în ansam
blu.

Ia 
noi
In

pcntru

Daily 
conți- 

politice,

declarației 
președinți,
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ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

Președintele Uruguayului 
a vizitat standul de artă 

populară românească 
din Montevideo

MONTEVIDEO 10 
preș). — Președintele 
guayului, Juan Maria 
berry, a vizitat standul 
tă populară organizat de Am
basada română la Montevideo 
în cadrul „Festivalului Na
țiunilor" — ediția 1973.

(Ager-
Uru- 

Borda- 
de ar-

Președintele Uruguayului a 
avut cuvinte de caldă apre
ciere la adresa artei popula
re românești și a exprimat 
mulțumiri pentru contribuția 
țării noastre la această mani
festare populară uruguayană

Lubomir Strougal despre viitorul tratat 
dintre R.S. Cehoslovacă și R.F. Germania

PRAGA 10 (Agerpres). — 
Agenția CTK a transmis un 
interviu pe care Lubomir 
Strougal, președintele guver
nului R. S. Cehoslovace, l-a 
acordat corespondentului a- 
genției vest-germane de presă 
DPA, în legătură cu unele as
pecte ale viitorului tratat 
dintre R. S. Cehoslovacă și 
R. F. Germania și ale relați
ilor dintre cele două țări.

Premierul cehoslovac a a- 
preciat că tratatul oferă pre
mise pentru o cotitură în re
lațiile dintre cele două state, 
creînd, o bază solidă pentru 
normalizarea 
Tratatul este 
cordanță cu 
pozitivă care 
pa și în întreaga lume, el re
prezintă un aport important 
în cadrul eforturilor urmărind 
asigurarea păcii și a înțelege
rii reciproce — a spus Lubo
mir Strougal.

Președintele guvernului ce
hoslovac a arătat că țara sa 
e gata să dezvolte cu R.F.G. 
relații de bună vecinătate și 
de colaborare, relevînd, în 
context, că dintre țările Eu
ropei occidentale, R.F.G. este, 
încă de pe acum, partenerul 
principal al Cehoslovaciei în 
domeniile comercial, turistic, 
al cooperării economice și 
culturale.

„Vom completa vidul și în 
domeniul politic ; intenționăm 
să începem dezvoltarea relați
ilor . reciproce prin contacte 
între parlamente și guverne" 
— a spus Lubomir Strougal,

care s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea relațiilor bilatera
le și la alte niveluri. El a a- 
rătat, totodată, că R. S. Ceho
slovacă va continua să soluți
oneze favorabil, conform legi
lor cehoslovace, problemele 
cu caracter umanitar dintre 
cele două țări.

încheierea
Congresului

P. C
din Bangladesh

DACCA 10 (Agerpres). — 
La Dacca s-au încheiat lucră
rile celui de-al II-lea Congres 
al P. C. din Bangladesh. Con
gresul a ales Comitetul Cen
tral al partidului și a adoptat 
o serie de rezoluții privind 
obiectivele și sarcinile parti
dului în etapa actuală de 
dezvoltare a țării, precum și 
alte probleme.

A avut loc, de asemenea, 
prima ședință a C.C. al P. C. 
din Bangladesh în noua sa 
alcătuire, la care a fost ales 
Secretariatul Comitetului Cen
tral. Președinte al C.C. al 
partidului a fost reales Moni 
Singh, iar secretar general al 
C.C. al P. C. din Bangladesh 
a fost ales Mohammed Far- 
had.

relațiilor lor. 
în deplină con- 
evoluția actuală 
are loc în Euro-

♦

Convorbire
Hassan Al Bakr

Yasser Arafat
BAGDAD 10 (Agerpres). — 

Președintele Irakului, Hassan 
Al Bakr, a conferit cu preșe
dintele Comitetului Executiv 1 
al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Ara
fat, care se află într-o vizită 
la Bagdad. în cadrul unui tur
neu prin mai multe capitale a- 
rabe. Au fost abordate aspec
te ale situației actuale din O- 
rientul Apropiat și ale rela
țiilor dintre statele arabe.

♦

Mariano Rumor
și-a încheiat vizita

la Londra
LONDRA 10 (Agerpres). — 

Primul ministru al Italiei, 
Mariano Rumor, și-a încheiat 
vizita oficială de două zile 
întreprinsă la Londra. Pe a- 
genda convorbirilor avute cu 
premierul Edward Heath și 
cu alte oficialități din țara 
gazdă au figurat o serie de 
probleme ce privesc Piața co
mună, evoluția relațiilor din
tre țările Europei occidentale 
și Statele Unite și situația 
din Orientul Mijlociu, pe ordi
nea de zi a întrevederilor a- 
flîndu-se și actuala penurie 
de energie pe plan mondial.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Florentiner nr. 73; Re
publica: Lumea se distrează; 
PETRILA : La răscruce de 
vînturi : LONE A — Minerul: 
Binecuvîntați animalele și 
copiii ; VULCAN : Șapte zi
le ; LUPENl — Cultural : O 
afacere ciudată : Muncito
resc : în umbra violenței.

5.00 Buletin de știri ; 
Melodii în zori de zi ; 6,00— 
8,00 Radioprogramul dimine
ții ; 8,25 Moment poetic ; 8,30 
La microfon melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri ;

9.30 Atlas cultural ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 Cîntec și 
joc moldovenesc ; 10.30 Invi
tație la operetă ; 11,00 Bule
tin de știri ; 11,05 Miniaturi 
pentru flaut ; 11,30 Imnuri
închinate muncii ; 12.00 Mu
zică ușoară ; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Radio
jurnal 13,30 
prînz ; 14,00
săptămînii ; 
populară ; 15,00 Buletin 
știri ; 15,05 Opereta „Robert 
și Elisabeth" ; 15,30 Muzică 
de estradă ; 16,00 Radiojur
nal ; 16,15 Cîntece populare ;
16.30 Știința la zi ; 16,35 Cîn- 
tecele noastre ; 16,50 Publici
tate radio ; 17,00 In ritm de 
marș ; 17,10 Radiocabinet de 
informare și documentare ;
17.30 Muzică populară ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate ; 20,45 Consem
nări ; 20,50 Cîntă Victoria

Darvali ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic ; 
21,30 Opera românească, cro
nică a istoriei ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de Sea
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

TV (reluare).
10,55 Film serial : Omul

din curtea de trecere
(II).

12,00 Telejurnal.
16,30

>

Concert de
Compozitorul 

14,42 Muzică 
de

9,00

17,30

9,15

9,35

10,00
10,05

Teleșcoală. Album: 
Tradiția orașelor — 
Arad.
Chimie (anul III) : 
Fonta.
Extemporal 
română : 
tografic. 
consoană 
dublă. 
Telex.
Revista literar-artistică

la limba 
Dicționar or- 
Scrierea cu 
sau vocală

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

18,00
18,05
18,20

18,55

19,10

19,20

19,30

20,00

— 17,00 Lumea copi
ilor. „Crăiasa zăpezii"
— dramatizare după 
H. C. Andersen. Spec
tacol de păpuși.
Curs de limbă germa
nă. Lecția 71.
Telex.
Cum vorbim. 
Omul și muzica 
Mihail Jora.
Timp și anotimp 
agricultură.
Acest statornic 
Emisiune de versuri.
1001 de seri. Bolek și 
Lolek.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii:

lui.

în

plai.

Comumcatul
Conferinței tripartite 

privind Irlanda de Nord
LONDRA 10 (Agerpres — 

Conferința tripartită de la 
Sunningdale a reprezentanți
lor guvernelor de la Londra 
și Dublin și a noului organ 
executiv de conducere al pro
vinciei Irlanda de nord a a- 
juns la un larg acord al că
rui punct esențial prevede 
crearea unui Consiliu al Ir
landei. investit cu puteri pen
tru întreaga insulă.

Comunicatul dat publicită
ții duminică seara 
patru zile de negocieri între 
delegațiile celor trei 
coduse de Edward Heath, Liam 
Cosgrave și Brian Faulkner 
— informează că, după sem
narea formală, acordul va fi 
înregistrat la Organizația Na
țiunilor Unite și va căpăta 
statut internațional.

Potrivit comunicatului, a- 
cordul conține angajamentul 
părților de a respecta prin-

după

părți

cipiul 
ficare 
de Nord nu va putea avea loc 
decît după manifestarea voin
ței în acest sens a majorității 
populației din 
cie.

Partea cea 
acordului este 
la compoziția 
cuprinde 7 membri ai guver
nului de la Dublin și 7 mem
bri ai organului executiv de 
la Belfast. Hotărîrile sale vor 
fi adoptate pe baza princi
piului unanimității. Consiliul 
va fi. de asemenea, asistat de 
o adunare consultativă for
mată din 60 de membri: 30 
reprezentînd parlamentul de 
la Dublin, iar 30 — Aduna
rea provincială a Ulsterului.

Numeroase detalii ale acor
dului urmează să fie regle
mentate în cursul săptămîni- 
lor următoare.

după care orice modi- 
a statutului Irlandei

această provin-

mai precisă a 
cea privitoare 
consiliului. El

Reunlunea guvernului 
kuweitian

KUWEIT 10 (Agerpres). — 
In urma unei reuniuni a gu
vernului kuweitian, convoca
tă duminică, purtătorul de 
cuvînt oficial Abdel Aziz 
Hussein, a relevat posibilitatea 
realizării, pînă la sfîrșitul lu
nii curente, a unui nou acord 
de participare între Kuweit 
și companiile petroliere „Gulf 
Oii" și „British Petroleum".

In cursul reuniunii cabine
tului, ministrul petrolului, 
Abdul Rahman Salem Atiki, 
a prezentat o informare asu
pra rezultatelor negocierilor

angajate cu cele două compa
nii.

Un acord în problema par
ticipării statului kuweitian la 
capitalul companiilor petroli
ere, încheiat între cele două 
părți în anul( 1972, care pre
vedea preluarea imediată a 
25 la sută din acțiunile soci
etăților, a fost anulat în urma 
unei puternice opoziții în Par
lamentul Kuweitului. Un pro
iect de lege introdus de mai 
mulți deputați săptămîna tre
cută cere naționalizarea com
pletă a bunurilor celor două 
companii.

PREȘEDINTELE NIGERIEI, 
generalul Yakubu Gowon, i-a 
primit pe Aristide Perreira, 
secretar general al Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insule
le Capului Verde, și pe Vic
tor Saude Maria, ministru de 
externe al Republicii Guineea- 
Bissau, aflați în vizită la La
gos.

AGENȚIA ACTC informea
ză că Republica Populară De
mocrată Coreeană și India au 
hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de amba
sadă cu începere de la 10 
decembrie.

INTR-UN INTERVIU acor
dat duminică, posturilor de tele
viziune vest-germane, cance
larul Willy Brandt a declarat 
că stabilirea relațiilor diplo
matice cu Ungaria și Bulgaria 
s-ar putea realiza intr-un vi
itor foarte apropiat.

O AVALANȘĂ, care s-a 
produs duminică după-amiază 
în stațiunea alpină 
Val d- Isere, a surprins 
schiori francezi, dintre 
unul și-a pierdut viața, 
ceilalți doi au fost răniți.

franceză 
trei 

care 
iar

cu 
gu- 

pana- 
unui

20,05
20,20

20,30
20,35

21,45
22,00

„Braț la braț cu tine
rețea".
Reflector.
Cîntece de pe Mureș, 
interpretate de Floren
tina Satmari.
Publicitate.
Seară de teatru. Băieții 
de la colțul străzii. 
Șlagăre... dansate.
24 de ore.

înre- 
de

— 2

Valorile temperaturii 
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring — 8 grade.

Minimele : Petroșani — 7 
grade ; Paring — 14 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 50 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE 
menține 
roasă cu 
slab pînă
torul nordic.

ORE : Vremea se 
frumoasă dar ge- 
cer variabil. Vînt 
la potrivit din sec-

VENEZUELA sprijină 
fermitate cererea justă a 
vernului și poporului 
mez vizînd elaborarea 
nou tratat, ale cărui clauze să
consemneze dreptul său legi
tim de exercitare a suverani
tății naționale asupra Canalu
lui de Panama și asupra zonei 
limitrofe — a arătat, într-o de
clarație oficială citată de agen
ția Prensa Latina, președintele 
Rafael Caldera.

UN OBIECT ZBURĂTOR 
NEINDENTIFICAT a fost ză
rit de doi paznici forestieri în 
localitatea Sankt Anton, din 
Austria inferioară. Potrivit 
declarațiilor celor doi, O.Z.N.- 
ul avea forma unei sfere roșii, 
lăsînd în urma sa o dîră incan
descentă.

Obiectul a putut fi urmărit 
timp dje aproximativ 10 se
cunde.

„Sursele de energie — 
din momentul de față 
pînă în anul 2500...“

In aproximativ 60 de ani, 
rezervele de petrol exploata
bile economic în lume vor 
fi pe cale de epuizare. Por
nind de la criza actuală și 
previziunile posibile pe ter
men mediu, țările industria
lizate își dau încet-încet sea
ma că unul din motoarele e- 
sențiale pentru aproape toa
te ramurile economiei — e- 
nergia — nu va fi mereu' dis
ponibil într-o cantitate neli
mitată. Desigur, petrolul nu 
este decît una dintre sursele 
primare de energie, alături 
de cărbune și gaze naturale. 
Surselor care se vor epuiza 
progresiv li se vor substitui 
altele. Dar această substitui
re este lentă, motiv pentru

de ani — consumul mondial 
s-a triplat între 1955 și 1,968 
—, gazele naturale vor cu
noaște aceeași soartă ca pe
trolul, doar într-o mică mă
sură mai tardivă. In 1970, a 
fost extrasă a zecea parte din 
rezervele cunoscute, dar geo
logii speră că vor mai desco
peri zăcăminte importante 
unele zone ale globului.

In zonele unde se află 
cantitate vastă, cărbunele
rămîne multă vreme exploa
tat la un cost competitiv. De 
fapt, el este încă atît de a- 
bundent, încît rezervele 7 600 
miliarde tone — vor dura 
sute de ani. Producția maxi
mală nu va fi probabil atin
să decît către anul 2 150, ra-

în

în 
va

DIN PRESA STRĂINĂ

tot atît de deli- 
evaluarea ne- 
pre viziunilor 
faza actuală 
noastre, re-

care viața industrială și cea 
zilnică se vor transforma pro
fund.

Evaluarea rezervelor dispo
nibile este
cată pe cît este 
cesităților și 
tehnologice. In 
a cunoștințelor 
zervele de combustibili fosili
(cărbune, gaze naturale, pe
trol) — cunoscute și proba
bile — sînt estimate la 10 000 
miliarde de miliarde (cifra 
10 urmată de 22 zerouri) de 
calorii, ceea ce înseamnă a- 
proximativ 1 la sută din re
zervele existente pe Pămînt.

Dacă populația mondială 
va atinge 20 miliarde locui
tori la sfîrșitul secolului al 
XXI-lea, rezervele fosile vor 
fi suficiente pentru a satis
face cererea timp de 75—100 
de ani, iar energia nucleară 
aproximativ 300 de ani. Din
colo de aceste date, previzi- ■ 
unile sînt mai mult decît ha
zardate. Un lucru este sigur: 
energia nu este reciclabilă. o 
dată consumată ea se pierde.

Primul care va dispare va 
fi petrolul : el este cel 
puțin abundent dintre 
bustibilii fosili — 5 la 
din total, față de 7 la
pentru șisturi și nisipuri bi
tuminoase, 8 la sută pentru 
gaze naturale și 76 la sută 
pentru cărbune. Rezervele 
sînt greu de evaluat; pornin- 
du-se de la cele 38 miliarde 
tone extrase pînă în prezent 
și ținîndu-se cont de rezer
vele cunoscute de 75 miliar
de tone, se apreciază că vor 
trebui descoperite rezerve de 
240 miliarde tone pînă în 
anul 2 000 pentru a se satis
face cererea. Or, totalitatea 
rezervelor exploatabile, in
clusiv cele din Alaska și sub
solul marin, este de 200 — 
700 miliarde tone. După caz, 
producția va atinge punctul 
culminat în 1990 sau 2 000, 
pentru a dispare inexorabil 
în 2 050 sau 2 075.

Exploatate de o manieră 
intensivă de aproximativ 50

mai 
com- 
sută 
sută

refierea urmînd să intervină 
în jurul anului 2 300. De la 
această dată, ștafeta va fi 
preluată de energia nuclea
ră : mai întîi reactoarele pe 
Care le cunoaștem în prezent, 
apoi cele supergeneratoare. 
Rezervele cunoscute și esti
mate de uraniu natural nu 
sînt suficiente pentru aco
perirea nevoilor reactoarelor 
actuale pînă în anul 2000. 
Trebuie accelerate rapid cer
cetările.. Apariția supergene- 
ratoarelor, al căror combus
tibil inițial este plutoniul, es
te condiționată de multipli
carea reactoarelor existente ; 
cu ajutorul acestora se obține 
plutoniul, prin arderea com
bustibilului nuclear. Pe lîngă 
uraniu, va mai putea fi uti
lizat toriul. Rezervele actua
le ale acestor doi combusti
bili conțin de 3,5 ori puterea 
energetică a tuturor combus
tibililor fosili. Totuși, și ei 
vor dispare într-o anumită 
zi.

Energia solară este, în mod 
cert, mai rapid utilizabilă. 
Se poate imagina însă o uti
lizare limitată la zonele tro
picale sau ecuatoriale. Folo
sirea sa va rămîne locală. In
vers, dacă oamenii de știință 
vor reuși să rezolve imense
le probleme tehnice ale fu
ziunii. viitorul reactor ter
monuclear nu este de conce
put decît dacă va produce o 
energie egală cu aceea a mai 
multor reactoare cu fisiune 
(5 000—10 000 Megawați). El 
nu va fi deci utilizabil decît 
în țările populate, aproape 
de marile aglomerări. Aceas
tă sursă ar putea rezolva 
pentru sute de mii de ani 
problema energiei pe Pămînt 
— dacă se va reuși, 
losirea deuteriului 
combustibil. Practic 
zabil, deuteriul este 
tul,cel mai abundent după 
hidrogen, putînd fi extras 
din apa mărilor și oceanelor.
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O delegație 
a Republicii Vietnamului de sud 

Budapestaa sosit la
BUDAPESTA 10 — Cores

pondentul Agerpres. Aurel 
Pop. transmite : Luni, a sosit 
la Budapesta, într-o vizită ofi
cială de prietenie, o delegație 
a Republicii Vietnamului de 
sud, condusă de NguyCn Huu 
Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de

Eliberare din Vietnamul de 
Sud, președintele Consiliului 
Consultativ al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

In cursul aceleiași zile, au 
început convorbirile oficiale 
dintre delegațiile celor două 
țări.

Criza guvernamentală 
din Danemarca

COPENHAGA 10 . (Ager
pres). — Rezultatele alegerilor 
legislative din Danemarca, 
desfășurate la 4 decembrie, da
torită schimbărilor substanți
ale produse în configurația 
Folketingului (parlamentul ță
rii), continuă să creeze difi
cultăți și incertitudini în ceea 
ce privește alcătuirea unei 
noi formule guvrenamentale. 
De altfel, imediat după anun
țarea rezultatelor, primul mi
nistru, Anker Joergensen, și-a 
prezentat demisia (Partidul 
Social Democrat deține în ac
tualul parlament 46 de locuri, 
față de 70 cîștigate după scru
tinul din 1971).

Dar, cu toată înfrîngerea su
ferită, P.S.D. rămîne principa-

la formațiune politică a țării, 
fapt ce a determinat pe regina 
Danemarcei să-l desemneze pe 
Joergensen să întreprindă o 
serie de consultări cu liderii 
partidelor politice, în vederea 
găsirii unei soluții crizei gu
vernamentale.

La încheierea Unei prime 
runde de contacte cu repre
zentanții a 10 partide politice, 
Joergensen a declarat presei 
că este imposibilă formarea u- 
nui guvern majoritar.

O a doua serie de consultări 
dintre premierul demisionar 
și conducătorii formațiunilor 
politice reprezentate în parla
ment. desfășurate duminică, 
s-a soldat, de asemenea, cu 
un eșec.

Geruri puternice și
VARȘOVIA 10 (Agerpres) 

— Geruri puternice și fur
tuni de zăpadă au afectat se
rios, duminică, transporturile 
rutiere și feroviare. Astfel, în 
voivodatul 
tot cursul 
drumuri de 
fie închise.
în voivodatul Gdansk, navele

Kielce a nins 
zilei, o serie 
acces trebuind să 
Pe litoralul baltic.
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de pescuit au fost 
să revină în porturi. In 
turile Gdansk și Gdynia, 
se află 80 de nave, au 
întrerupte activitățile de
sbordare. în regiunea Silezi- 
ei inferioare, viscolele puter
nice au creat probleme seri
oase transportului. In lanțul 
muntos Beskidy. din sudul

Poloniei, a căzut un strat de 
zăpadă gros de peste 60 de 
cm, cîteva sate din această 
parte a țării fiind complet 
izolate. Zăpadă abudentă
viscole puternice au fost în
registrate în tot cursul 
lei de duminică și în raioa
nele din nord-vestul țării.

Și

zi-

Tiparul - Întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


