
(1

r

PROLETAR? DIN TOATE ȚARILț, UNIȚI-VA 1

ft

1 fi vi

Ifîl

ANUL XXX Nr. 7 509 MARȚI, 25 DECEMBRIE 1973 I 4 PAGINI, 30 BANI

Finalizarea sarcinilor de plan pe anul in curs

Pregătirea temeinică a producției anului 1974
Sporirea producției de cărbune cocsificabil

Produse de export din cîmpul minier Bărbăteni impune

peste plan
Realizarea in întregime a obiectivelor
de investifii și a lucrărilor miniere

Lucrările Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale

în ziua de 24 decembrie a 
avut loc ședința Comisiei e- 
conomico-financiare a Marii 
Adunări Naționale, sub pre
ședinția tovarășului Aurel 
Vijoli, care a luat în dezba
tere analiza făcută la unități
le unor ministere, organe cen
trale și consilii populare ju
dețene referitoare la modul 
în care se aplică Legea nr. 
22/1969 privind angajarea 
gestionarilor, constituirea ga
ranțiilor și răspunderea în 
legătură eu gestionarea bunu
rilor socialiste. La ședință au 
participat reprezentanți ai 
conducerii ministerelor și or
ganizațiilor centrale ale căror 
unități au fost analizate.

Controlul efectuat pe teren 
scos în evidență preocupa-a

rea sporită a ministerelor, or
ganelor centrale și comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare județene pentru respecta
rea prevederilor legale pri
vind angajarea gestionarilor, 
constituirea , garanțiilor și 
gestionarea bunurilor socialis
te. Cu toate îmbunătățirile 
constatate față de trecut în 
aplicarea legii, analiza făcu
tă și dezbaterile din comisie 
au scos în evidență că în ac
tivitatea unor unități socia
liste mai peț-sistă încă situații 
de încălcare ale acesteia, atit 
în ce privește condițiile de

angajare a gestionarilor, de 
constituire a garanțiilor în nu
merar și suplimentare, acope
rirea din garanțiile constitui
te a pagubelor în gestiuni, cît 
și în întărirea răspunderii 
cadrelor de conducere în ges
tionarea avutului obștesc. în 
același timp, în aplicarea le
gii s-au semnalat uaele greu
tăți întîmpinate de unitățile 
socialiste.

Pentru înlăturarea lipsuri
lor și greutăților constatate, 
s-au elaborat propuneri de 
măsuri corespunzătoare.

Raportul și concluziile Co
misiei economico-financiare 
urmează să fie înaintate Con
siliului de Stat.

CONSTITUIREA GRUPURILOR PARLAMENTARE DE PRIETENIE
ROMANIA VENEZUELA Șl ROMÂNIA

La Palatul Marii Adunări 
Naționale a avut loc luni, 24* 
decembrie, în prezența tova
rășului Ștefan Voitec, pre
ședintele M.A.N., constituirea 
grupurilor parlamentare de 
prietenie România — Venezu
ela și România — Costa Rica, 
menite să contribuie la dez
voltarea în continuare a colabo
rării pe multiple planuri între

țara noastră și aceste state 
latino-americane. Ca președin
te al grupului parlamentar de 
prietenie România — Venezu
ela a fost ales tovarășul Mi
hai Dalea, președintele Comi
siei pentru politică externă, 
iar ca vicepreședinți acad. 
Gheorghe Mihoc și Ilie Cîșu, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice.

COSTA RICA
In conducerea grupului par

lamentar de prietenie Româ
nia — Costa Rica au fost a- 
leși ca președinte prof. univ. 
Constantin Dinculescu, pre
ședintele Comisiei pentru în- 
vățămînt, știință și cultură, 
iar ca vicepreședinte scriitorul 
Aurel Rău.

(Agerpres)

Unitățițp economice din Valea Jiului participă 
an de an, în măsură din ce în ce mai sporită la 
realizarea de produse destinate exportului. Pînă la 
această dată sarcina valorică de export pe municipiu 
este depășită cu peste o jumătate de milion de lei 
valută, fiecare întreprindere exportatoare livrînd pro
duse peste sarcinile de plan anuale. Inserăm cîteva 
știri care, prin rezultatele pe care le cuprind, fac do
vada interesului și preocupărilor, manifestate de co
lectivele de muncă pentru creșterea Ia export a volu
mului de produse românești.

Colectivul întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani a 
livrat cu o jumătate de lu
nă mai devreme întreaga 
cantitate de produse indus
triale, reprezentînd utilaje și 
piese componente ale unor 
instalații miniere, destinate 
partenerilor din străinătate. 
Pentru valoarea tehnică a 
produselor, pentru operativi
tatea și ritmicitatea cu care 
au fost onorate comenzile, 
întreprinderea GEOMIN din 
București, prin intermediul

căreia se realizează desface
rea produselor în afara gra
nițelor țării, a adresat laude 
cu fiecare prilej colectivului 
I.U.M.P.

în această perioadă în a- 
telierele unității se execută 
molete pentru mașini de ex
tracție cu diametrul de’ 2 000 
mm și dispozitive de legat 
cablu destinat unui puț de 
mină care vor fi 
două luni mai 
respectiv în luna 
față de sfîrșitul trimestrului 
I al anului 1974.

livrate cu 
devreme, 
ianuarie

de pregătire aferente

în 
de 

din 
pre-

Pînă la finele anului 
curs. Unitatea forestieră 
exploatare și transport 
Petroșani va livra peste 
vederile anuale ale planului 
de export produse în valoare 
de peste 350 000 lei valută, 
Onorînd prompt toate frac- 
tele care le-au fost reparti
zate pînă la această 
unitatea a livrat

dată, 
în plus că-

tre beneficiarii străini canti
tăți însemnate de sorturi 
lemnoase, între care celulo
ză de fag și cherestea răși- 
noase, sortimente de bază 
în producția unității. La ce
luloză de fag s-au livrat 
suplimentar sarcinilor 500 
mc, iar la cherestea rășinoa- 
se un volum de peste 450 
mc.

Referindu-se la. principalele 
sarcini de care depinde rea
lizarea cu succes a prevederi
lor planului pe 1974, tovară
șul Nicolae Ceaușescu preciza, 
la Plenara comună a Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României, 
că unul din obiectivele cen
trale ale economiei noastre 
este asigurarea unei cît mai 
bune folosiri a capacităților 
de producție, atingerea la ter
menele prevăzute a parametri
lor tehnico-economici proiec
tați pentru noile obiective.

Creșterile anuale la pro
ducția de cărbune preconizate 
a se obține în sectorul de 
producție Bărbăteni al minei 
Lupeni nu au fost realizate 
în nici unul din anii trecuți 
din acest cincinal. Cauzele ? 
Investigația noastră s-a soldat 
cu descoperirea unor stări de 
lucruri total nesatisfăcătoare. 
Le vom sintetiza în cîteva în
trebări pe care le adresăm 
factorilor de decizie și răs
pundere implicați în coordo
narea lucrărilor, singurii în 
măsură să elimine neajunsu
rile manifestate pe o lungă 
perioadă de timp, pentru ca, 
pășind în anul 1974, aceste 
cauze. să dispară.

O PRIMĂ ÎNTREBARE ar 
fi : de ce în decurs de cîțiva 
ani nu au fost realizate în 
întregime obiectivele de in
vestiții planificate, care con
diționează creșterea capacită
ții de producție a minei Băr
băteni ?

Mai întîi 
dem care e 
miniere de

de toate să ve- 
situația lucrărilor 
deschidere.

leria magistrală care trebuia 
să asigure transportul cărbu
nelui, în 1974, între mină, la 
nivelul orizontului 700, și ca
lea ferată nu este încă ataca
tă. La fel stau lucrurile și cu 
lucrările miniere subterane 
necesare stației de rambleu, 
a cărei intrare în funcțiune 
condiționează exploatarea a- 
batajelor situate în pilierii de 
siguranță. Aioi, doar cu ceva 
mai mult de două luni ar 
dura execuția propriuzisă a 
lucrărilor după care s-ar pu
tea începe montajul utilaje
lor. și totuși acest fapt nu se 
întîmplă. De altfel nici nu 
s-ar putea întîmplă atît timp 
cît alte galerii, mai urgente 
pentru satisfacerea unor ne
voi imediate, nu sînt încă în 
execuție din simplul motiv 
că în ultima jumătate de an, 
cu excepția lunii noiembrie, 
efectivele folosite la aceste 
lucrări au fost mai mici de- 
cît necesare. De ce ? Ne-au 
dat răspuns la această între
bare mai mulți tehnicieni în
tre care tovarășul 
Stanciu, inginer șef cu 
me de investiții la E. 
peni și ing. Francisc 
cheș, locțiitor șef sector investi
ții la aceeași mină. în rezu
mat, iată cele relatate : în ’71 
și ’72, dar mai ales în acest 
an. brigăzi aparținînd sectoru
lui de investiții au fost luate 
si date în sprijinul producției. 
S-a realizat cumva producția 
în acest timp ? Nicidecum 1 
Este vorba deci de o inițiati
vă neavenită cu influențe ne
faste asupra întregii activi
tăți, de o optică greșită.

Cealaltă componentă a acti
vității de investiții — lucrări-

le de montaj ale diverselor 
instalații industriale ca și con
strucțiile anexe necesare ori
cărei mine, în dezvoltare, au 
suferit, de asemenea, în peri? 
oada 
nări 
'dare 
mai 
neri
pe puțul Mierleasa era pre
văzut a se
de cărbune 
ce însă, nu 
tru mărirea 
sare în lucrările miniere să
pate în steril era nevoie de 
o haldă care nu este încă în 
funcțiune...

Vina nu credem să aparțină 
în întregime executantului, 
Șantierul „Valea Jiului" al

anilor precedenți amî- 
ale termenelor de pre- 
ca și alte, mai mult sau 
puțin justificate, rămî- 
în urmă. Din acest an

extrage producția 
a minei — ceea 

se întîmplă ; pen- 
ritmului de avan-

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a) t

TELESCAUNUL
în pragul 
recepției

Mult au așteptat spor
tivii și amatorii de tu
rism montan din orașul 
nostru construcția tele- 
scaunului de la Paring 
— mijloc modern de 
transport alpin. Acum, 
nerăbdarea lor este pe 
punctul de a se împiini; 
telescaunul din Paring 
se află în pragul recep
ției și punerii în funcți
une.

...Telescaunul 
lungime de 2 232 
tind pe cablul 
scaune duble —
pasageri — scaunele fi,- 

plasate, pentru o 
echilibrare a 

și forței de 
la o distanță 
m unul de al

are o 
m, pur. 
lui 48 
deci 96

de indusia Fabrica 
locală din Petroșani pla- 
de export este depășit

Și 
trie 
nul 
la ora actuală cu 36 000 lei 
valută. Livrînd integra! vo
lumul de producție planifi
cat pentru fiecare sortiment 
în parte, colectivul de aici

_________________________________

a acordat o atenție sporită 
realizării peste sarcină a 
unor produse industriale, 
resnectiv hidranți, pentru 
țări apusene. S-au executat 
în afara obligațiilor 
tractuale 10 300 bucăți 
hidranți.

E.M. Uricani

Ritm bun in abatajele

Realizarea ritmică și inte
grală a sarcinilor de plan și 
obținerea unor lucrări de 
calitate sînt două preocupări 
care animă în aceste zile 
întregul colectiv al sectorului 
III din cadrul minei Uricani. 
Depășirea sarcinilor de plan 
la producția de cărbune, pre
cum și realizarea unui bun 
nivel al productivității mun
cii provin din buna organi
zare a lucrului din abatajele 
și lucrările de pregătire care 
se . execută în sector. Impor
tante depășiri ale sarcinilor

Vaier 
proble- 
M. Lu- 
Chere-

Festivalul municipal al brigăzilor artistice de agitație

Mișcarea artistică de amatori-mai vie
și mai prezentă în viata municipiului

URMARE A MUNCII 
EDUCATIVE

In atenția comitetu
lui executiv al Consi
liului popular din co
muna Bănița continuă 
să stea și activitatea 
desfășurată de comisia 
de judecată, organiza
tă în temeiul Legii nr.. 
59/1969. In cadrul a- 
cestei comisii își aduc 
aportul la soluționarea 
unor probleme de ju
risdicție — deputați, ca
dre didactice și alți ce
tățeni care se bucură 
de prestigiul și încre
derea oamenilor.

Din cele 59 cereri 
re au fost adresate 
misiei de judecată 
cursul acestui an,

ca- 
co- 
in 
au

ind 
mai bună 
greutății 
tracțiune, 
de cca. 90 
tul.

Circulînd cu o viteză 
de cca. 1,5 metri/secun- 
dă. telescaunul poate 
transporta 180-200 pa
sageri pe oră — fiind, 
totodată, silențios, pen
tru că motorul electric 

tracțiune de 40 CP es- 
înzestrat cu reductor 
loc de cutie de vite- 
— cum au alte ase

menea instalații din ța
ră. Totodată', pentru asi
gurarea energiei electri
ce, a fost construită o li
nie de 6 000 V și montat 
un transformator, iar în 
caz de eventuală defec
țiune (atît a motorului 
cît și în alimentarea li
niei electrice) există 
pregătit un motor de re
zervă și un generator 
pentru producerea ener
giei electrice.

Acest telescaun are 
punctul de „urcare" (ple
care) la cota 1 084 m, 
lingă podul Maleia, sub 
cabana Rusu, deci un 
drum ușor accesibil pen
tru autovehicule — iar 
..sosirea" este la cota fi
nală 1 688, avînd o dife
rență de nivel de urcat

de muncă
să

Festivalul municipal al bri
găzilor artistice de agitație, 
desfășurat duminică diminea
ța pe scena Casei de cultură 
din Petroșani, a prilejuit o 
trecere în revistă a acestor 
mijloace specifice de influen
țare politică de care dispun 
factorii de culturalizare din 
Valea Jiului pentru educarea 
partinică a oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, 
a tuturor cetățenilor din mu
nicipiu.

Inscriindu-se între formele 
muncii politice de masă cu e- 
fectul cel mai rapid și mai re
zonant, brigăzile artistice de 
agitație își aduc — dar va tre
bui să-și aducă și mai mult în 
viitor — întreaga contribuție 
la popularizarea și generaliza, 
rea experienței pozitive, a re
alizărilor și atitudinilor înain-

tate a colectivelor 
din unitățile economice, 
combată activ stările de lu
cruri negative.

Iată, așadar, cîteva din ja
loanele de bază care au stat 
în atenția cluburilor muncito
rești, a căminelor culturale și 
cooperativelor ‘ meșteșugărești 
reprezentate la această fază 
de confruntare a brigăzilor ar
tistice de agitație în conformi
tate cu regulamentul festiva
lului.

Ceea ce se cuvine să subli
niem ca o trăsătură dominan
tă a concursului desfășurat 
sub genericul „Prezent ,1 che
mării vieții îi răspundem" o 
constituie seriozitatea cu care 
unitățile culturale din muni
cipiul nostru s-au pregătit pen
tru acestă acțiune, abordarea

curajoasă a faptelor reale po
zitive și negative aduse pe 
scenă, căutarea unor modali
tăți noi de prezentare artisti
că, varietatea tematică și o 
simplificare a elementelor 
scenografice.

După ce juriul a stabilit or
dinea evoluției în scenă a ce
lor opt brigăzi — oe baza tra
gerii la sorți —, în scenă și-au 
făcut apariția formațiile artis
tice de la următoarele unități: 

\ Casa de cultură din Uricani 
cu programul „Fapte bune, 
fapte rele", text Dumitru Ră- 
doiescu, instructor Ion Rușes- 
cu ; clubul muncitoresc al sin
dicatelor din Lupeni cu pro
gramul „Tablouri — tablouri",

Nichițelea.

conduși 
precum 

pregătiri 
Simion

prevăzute raportează 
ceste zile frontaliștji 
de Gheorghe Scorpie, 
și brigăzile de la 
conduse de minerii
Budescu și Ion
Demn de subliniat este fap
tul că în ultima perioadă s-a 
urmărit impulsionarea într-o 
măsură și mai mare a rit
mului de execuție a lucrărilor 
de pregătiri, în vederea asi
gurării premiselor preluării 
în condiții optime, încă din 
prima zi, a sarcinilor de plan 
ale anului viitor.

fost împăcate peste 30 
de cazuri, iar 13 la su
tă din dosare au fost 
retrase în urma activi
tății educative desfășu
rată pentru împăcarea 
părților.

ACȚIUNE
PIONIEREASCA

cadrul deta- 
de pio- 

clasei a

In 
șamentului 
nieri al 
IlI-a B de la Școala
generală nr. 1 din Pe
troșani, a avut ioc o 
frumoasă acțiune te
matică închinată săr
bătoririi zilei de 30 De
cembrie.

Despre însemnătatea 
evenimentului sărbă
torit a vorbit tovarășa 
învățătoare Elena 
Munteanu, comandant- 
instructor și pioniera 
Giana Despina Hog- 
man, comandanta de
tașamentului.

PETRILA ’73

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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SPORT
noi pași pe calea

dezvoltării economico-sociale
Eforturi susținute pentru 

creșterea extracției de cărbune
Prin muncă patriotică 

în valoare de
lucrări

17 milioane lei

I 
I

Pionierii au cîntat 
apoi cîntece patriotice 
și pionierești, au reci
tat versuri despre 
partid și republică.

AMÎNAREA 
SPECTACOLULUI 

FORMAȚIEI 
„PHOENIX"

bi-De la agenția de 
lete a Casei de cultu
ră a sindicatelor din 
Petroșani, am aflat că 

’ spectacolul pe care 
formația de muzică u- 
șoară „Phoenix" urma 
să-I prezinte în ziua de 
27 decembrie, s-a a- 
mînat pentru o altă 
dată. Intrucît aproape 
toate biletele au fost 
vîndute, la cei care 
doresc, contravaloarea 
lor se restituie în fie
care după-amiaaă, în
tre oreje 17—19, de Ia 
agenția casei de cultu
ră.

Ion Manolesc din 
Uricani și Romulus 
Stoica din Bănița sînt 
cei mai recenți vînă- 
tori „norocoși". In fo
cul armelor lor au că
zut ultimii doi mistreți 
recoltați în contul sar
cinilor de plan la car
ne de vînat ale filialei 
Petroșani a A.G.V.P.S. 
împreună, cei doi mis
treți au cîntărit 149 de 
kilograme și au ridicat 
la 949 kg cantitatea de 
carne de vînat realiza
tă pînă acum de vînă- 
torii din cadrul filia
lei Petroșani.

Vacanța de iarnă 
elevilor constituie 
minunat prilej de cu
noaștere a frumuseți-

T

prof. Titus
să plece

ULTIMII VINATORI 
„NOROCOȘI"

IN TABERELE 
ȘCOLARE

lor patriei, de refacere 
a forțelor fizice și re- 
creere intelectuală.

Iată de ce și în aten
ția conducerii Casei de 
copii din Uricani a 
stat organizarea cît 
mai plăcută a vacanței 
pentru ca elevii să se 
bucure din plin de a- 
ceste zile libere. Un 
număr de 80 de elevi 
de aici sub conducerea 
cadrelor didactice Ion 
Fașolea, Viorica Voin 
și Cornel Dăian au ple
cat în taberele școlare 
de la Vața și Călimă- 
nești, urmînd ca un alt 
grup de elevi sub con
ducerea 
Cornea
Sîngeorz Băi.

26 milioane lei este va
loarea utilajelor noi intro
duse în acest an la mina Pe
trila. Ca urmare a acestei 
investiții," s-a construit și 
dat în exploatare pentru 
producție și aprovizionare 
cu materiale puțul II Est. 
prin care se descongestio
nează în mare măsură 
tivitatea puțului central 
s-a extins mecanizarea 
o seamă 
teran.

Odată 
dului de 
crărilor 
lectivul minei și-a îndrep
tat tot mai mult atenția că
tre extinderea valoroaselor 
inițiative minerești : „Două 
cicluri în plus pe lună", la 
abatajele frontale. „Patru

de lucrări în

cu creșterea 
mecanizare a 

din subteran,

ac-
Și 
la 

sub-

gra- 
lu-
co-

cîmpuri pe zi și aripă", la 
abatajele cameră și „Cel pu
țin 100 ml înaintare luna
ră" la lucrările de deschi
dere și pregătire. Aplicînd 
aceste inițiative care au 
condus la organizarea mai 
superioară a procesului de 
producție. „întărirea disci
plinei și mobilizarea efortu
rilor colective ale 
brigăzile conduse 
niștii Constantin 
Gheorghe Tonea, 
Zaharie, 
Florea Mionici. Ion 
Arpad Kadar, Petru Tătar, 
au reușit să se situeze în 
tot cursul anului în primele 
rînduri ale întrecerii socia
liste. prin realizarea și de
pășirea ritmică a sarcinilor 
de plan.

Cetățenii petrileni, mobi
lizați de deputății consiliu
lui popular au efectuat în 
cursul anului un mare vo
lum de munci patriotice 
pentru amenajarea și extin
derea de parcuri și zone 
verzi, alei, trotuare, rețele

de apă și canalizare, între
ținerea fondului locativ etc. 
Valoarea muncilor patrioti
ce desfășurate în cadrul ac
țiunilor de gospodărire și 
înfrumusețare a orașului se 
ridică la peste 17 milioane 
lei.

minerilor. 
de comu- 

Alexe, 
Gheorghe 

Constantin Stan, 
Jurca,

Realizări edilitar-gospodărești
Oraș în permanentă în

noire, Petrila se îmbogățeș
te în fiecare an cu impor
tante construcții edilitar-gos
podărești. In anul pe care 
ne pregătim să-l încheiem 
s-au dat. printre altele în 
folosință : o școală cu 16 
săli de clasă, creșa-grădiniță 
cu 340 de locuri, noua piață 
de alimente din cartierul 8 
Martie precum și 91 de a-

partamente construite din 
fondul statului și alte o- 
biective. De asemenea s-au 
executat importante lucrări 
de regularizare a Jiului de 
est asigurîndu-se protejarea 
împotriva inundațiilor, a u- 
nor instituții și întreprin
deri, precum și a unui nu
măr însemnat de locuințe și 
importante suprafețe de te
renuri.

6 milioane lei pentru învățămînt
In scopul bunei desfășu

rări a învățămîntului șco
lar, la Petrila se folosesc a- 
nual 6 milioane iei. In afa
ră de aceste sume, în vara 
și toamna acestui 
utilizat importante

an s-au 
fonduri

pentru executarea lucrări
lor de reparații curente și 
capitale la școli și grădini
țe. Copiii minerilor petrileni 
își desfășoară anul de învă- 
țămînt în condiții din cele 
mai bune.

Volum sporit de mărfuri 
în comerț

Buna aprovizionare a 
populației petrilene cu măr
furi de larg consum a stat 
permanent în atenția Con
siliului popular orășenesc. 
Această grijă se reflectă în 
faptul că în cele 11 luni în
cheiate din acest an prin u- 
nitățile comerciale de 
s-au desfăcut mărfuri

★
Secvențe... La mină 

introdus noi utilaje moder
ne. Dezvoltarea edilitar- 
gospodărească a orașului 
cunoaște un puternic im
puls. Aprovizionarea popu- 

• • lației se îmbunătățește în

stat 
în

s-au
★

valoare de peste 108 milioa
ne lei.
eze de 
ceastă 
tat un 
lucrări 
rea și . .
comerciale și mărirea spați
ilor de prezentare și depo
zitare a produselor.

★
permanență. Pentru instrui
rea fiilor de mineri se fo
losesc fonduri substanția
le... Sînt aspecte în care se 
reflectă mersul înainte 
unei localități miniere 
calea bunăstării.

Merită să se sublini- 
asemenea, că în a- 
perioadă s-a execu- 
important volum de 
pentru moderniza- 

extinderea spațiilor

al
Pe
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Sezonul alb și-a intrat de 
mult în drepturile-i firești. 
O legitimă, oportună problemă 
se pune cu stringență în aceas
tă perioadă a anului : asigura
rea bazelor și materialelor 
sportive de către cluburi, aso
ciații și școli, pentru a crea 
condiții optime de practicare 
a sporturilor de sezon de un 
număr cit mai mare de ama
tori. Așadar, a sosit timpul 
schiului, patinajului, săniușu- 
lui, mijloace de agrementație 
care atrag un număr mare de 
adepți și mari și mici. Un tur 
de orizont făcut prin locurile 
unde factorii cu atribuții și 
responsabilități precise în a- 
eest sens se impune să-și în
drepte preocupările, ne-a 
scos la iveală o situație de 
loc îmbucurătoare la capitolul 
amenajarea patinoarelor 
problemă de care ne vom o- 
cupa în rîndurile de față.

...Am vrut să vedem practic 
ce s-a făcut pînă acum în a- 
cest sens. Și, din nefericire, 
bilanțul pînă la această oră 
este cum nu se poate mai de
primant. De cînd a dat gerul, 
doar în două locuri din în
treg municipiul, amatorii pa
tinajului au putut să se bu
cure de cîteva ore petrecute 
pe luciul gheții : la patinoa
rul asociației sportive „Pre
paratorul" din Lupeni și pe 
cel amenajat pe terenul de 
sport din incinta Școlii gene
rale nr. 5 din Petroșani. In 
rest... nimic. In celelalte lo
calități ale Văii Jiului, la u- 
nele „se lucrează momentan 
la amenajare*1, altele „sînt 
preconizate a se construi", 
sau sînt „în curs de alegere 
a locurilor unde vor fi am
plasate" etc. Cu alte cuvinte 
patinoare există pretutindeni 
sînt sublime, dar... practic — 
și doar asta-i important ca 
ele să funcționeze deja — 
„lipsesc cu desăvîrșire". Și în 
acest timp pe arterele de 
eirculație ale orașelor făcînd 
veritabile slalomuri cascado- 
rești printre autovehicule sau 
prin aleile dintre blocuri, ori 
pe diferite bălți înghețate la 
margine de cartiere pot fi 
Văzuți zilnic sute de copii 
•ăutînd un petic de gheață, 
necăjiindu-se să zburde pe 
panglicile cu intermitențe de 
fcăpadă și pămînt...

Popice, divizia A

Jiul Petrila
calificarea in

Turul campionatului divi
ziei A, s-a încheiat. Echipa 
Jiul Petrila a avut și în a- 
cest sezon o comportare 
meritorie, reușind să se cla-

1. Voința Cluj
2. Jiul Petrila
3 C. F. R. Tg. Mureș
4. I. C. Oradea
5. Minaur Baia Mare
6. Electrica Sibiu
7. C. F. R. Timișoara
8. Lemnul Satu Mare
9. Ind. Sir. C. Turzii

10. Voința Tg. Mureș

Oare de ce toate acestea ? 
O explicație — și doar dintre 
puținele care nu comportă 
argumentații de conjunctură
— ar fi- lipsa de interes pe 
care au manifestat-o cei în 
sarcina cărora se afla amena
jarea patinoarelor. Cu alte 
cuvinte — deși din anumite 
locuri am primit disculpări 
de genul „timpul s-a încălzit 
nu a fost propice amenajării 
lor" (de acord ; dar mai îna
inte, cînd era. ger?! — n.n.)
— temperatura preocupăriloi 
celor responsabili cu amena
jarea, întreținerea și exploa 
tarea acestor patinoare a ră

Un imperativ de sezon 
pe care-l dorim 
cît mai grabnic 
împlinit faptic: 

PATINOARELE!

mas neîndoielnic sub zero 
grade. Adică, foarte rece. Pa
radoxal’, dar în Ioc să trans
pire pentru... amenajarea a- 
cestor „oaze de gheață”, unii 
diriguitori cu problema cre
ării de baze sportive au 
„înghețat" în dosul unor la
mentări... „călduțe11.

Și acolo totuși unde s-au 
găsit oameni bine intențio
nați, inimoși, dornici de a fa
ce o treabă bună (cazul Vul
canului) au fost puși la... col
țul mantinelei, adică au fost 
obligați să-și întrerupă acti
vitatea de amenajare a unui 
patinoar, aflat deja în fază 
de finalizare. Motivul ? Pe a- 
cel loc — terenul bituminizat 
de sport al Asociației sporti
ve Minerul Vulcan — s-a ho-

poate obține 
turneul final

seze pe locul secund al ie
rarhiei valorice a competiți
ei. Iată cum se prezintă cla
samentul la sfîrșitul turului 
(seria Nord) :

9 7 0 2 19 794 14
9 7 0 2 14 746 14
9 7 0 2 14 594 14
9 6 0 3 15 554 12
9 4 0 5 24 729 8
? 4 0 5 24 513 8
9 4 0 5 19 323 8
9 3 0 8 19 054 6
9 2 9 7 33 661 4
9 1 0 8 24 090 2 

tărît amenajarea „orășelului 
copiilor". Fără pretenția de 
a opinia în contradicție cu 
edilii din Vulcan, totuși, ră- 
mînem la convingerea să s-ai 
fi putut găsi un alt loc de 
amplasare al efemerului 
..Disney-land11 de sezon (în 
fața spitalului, în curtea șco
lii nr, 4, parc etc). Dar ceea ce 
am dori să se materializeze 
de acum înainte ar fi în com
pensație promisiunile de a- 
menajare a patinoarelor în 
incintele școlilor din orașul 
de la poalele Strajei.

La Petroșani sînt în „curs 
de amenajare" trei patinoare

La cele ce vor funcționa pe 
terenul de tenis de la stadio
nul „Jiul’ și pe cel de hand
bal al școlii sportive, se lu
crează la amenajarea manti
nelelor și la repararea... gar
durilor de sîrmă. Dar, sperăm 
că totuși ele să prindă con
tur cît mai grabnic cu puțin 
ță mai ales că am primit asi
gurări în acest sens din par
tea tovarășilor prof. Mircea 
Pascu, vicepreședintele clu
bului Jiul și prof. Eugen Pe- 
terfi, directorul școlii sporti
ve. Cel de-al treilea patinoar 
va fi amplasat la lacul de a- 
grement. Dar timp de două 
zile, vreo doi angajați ai 
E.G.C.. tot „zoreau" ca mel
cul să curețe stratul de zăpa I. NICOLAESCU

dă de pe pojghița de gheață 
Și de abia au reușit să radă 
doar o porțiune din perime
trul preconizatului patinoar 
Cu alte cuvinte, stadiul lu
crărilor de aici promite că 
probabil lacul va deveni 
pînă la urmă patinoar...

Și în rest, la Petrila (în 
parc, pe terenul de tenis) și 
la Lonea — la Școala genera
lă hr. 2 lucrările la patinoare 
bat pasul pe loc. Adică, sînt 
tot în faza de... „se vor ame
naja1*. Dar cînd ? Elevii au 
intrat deja în vacanță. Cînd 
va reîncepe școala ? Condu
cerile școlilor, profesorii, de 
specialitate vor trebui să ia 
operativ măsurile de rigoa
re, conformîndu-se astfel dis
pozițiilor date în acest sens 
de Consiliul municipal al Or
ganizației pionierilor și de 
către C.M.E.F.S. Petroșani.

Iar asociațiile sportive să 
nu uite un . lucru : autofinan
țarea secțiilor componente, 
deci obținerea unor surse su
plimentare de venituri Va pu
tea fi făcută și prin exploa
tarea patinoarelor. Dar aces
tea pentru a se putea perce
pe o taxă de intrare trebuie 
să întrunească niște criteri* ■ 
să fie bine amenajate, să o- 
fere unele condiții — vestia
re încălzite, iluminat etc. — 
care să atragă un număr cît 
mai mare de amatori. In a- 
cest sens Lupeniul (asociația 
sportivă Preparatorul), poate 
constitui un exemplu eloc
vent pentru toți, demonstrînd 
tuturor că acolo unde există 
preocupare susținuă se poate 
întreprinde ceva util, eficient.

Deci, cît mai grabnic impe
rativul „vrem patinoare" ! 
trebuie să-i de’ermine pe fac
torii vizați să-și onoreze obli
gațiile ce le au. Așteptăm 
materializarea promisiunilor 
făcute, dorind ca la apropia
ta aducere din nou în discu
ție a problemei patinoarelor 
declarațiile primite, cerințele 
ce se impun de la sine. să 
constatăm că au devenit rea
lități certe. Nu ca pînă acum 
Și în nici un caz, ca în anii 
trecuți. Cînd promisiuni am 
primit cu duiumul, dar pati
noare tot n-au existat...

Șahiștii vulcăneni 
victorioși la etapa 

municipală
Casa pionierilor din Pe

troșani a găzduit duminică 
prima competiție pioniereas
că a vacanței de iarițp — 
concursul șahistic „A XXVI- 
a aniversare a Republicii" — 
dedicată campionilor școli
lor generale din municipiu 
la băieți și fete. Cei peste 24 
de eoncurenți au disputat 
partide echilibrate, caracte
rizate prin abordarea tacticii 
ofensive și terminate fără 
rezultate de remiză. Iată si
tuația finală a concursului 
pe categorii de vîrstă :

• Băieți — cis. V—XII:
I. Marian Michi — Școala 
generală nr. 4 Vulcan ; II. 
Iulian Antoce — Liceul Vul
can , III. Adrian Gîscă —• 
Liceul Lupeni. Băieți cls. a 
VUI-a : loc. I. Alexandru O- 
prea — Școala generală nr. 1 
Petrila ; II — Ladislau Bor
za — Școala generală nr. 2 
Petroșani ; III. Ovidiu Bră- 
tescu — Școala generală nr.
5 Petroșani. Fete — cls. V 
—VII ’• I. Viorica Schulschi 
— Liceul Vulcan ; II. Doina 
Ciobanu, Școala generală nr. 
3 Petrila ; III. — Doina Ba- 
losin — Școala generală nr.
6 Lupeni. Fete — cls. VlH-a:
I. Ana Corcodel — Școala 
generală nr. 5 Petroșani ; II. 
Lăcrimioara Baron, Școala 
generală nr. 5 Petrila.

Primilor clasați Ii s-au a- 
cordat diplome și premii în 
cărți din partea organizato
rilor — Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor și 

In poiana cu nămeți, 
„dansînd" în pas de... sla
lom.

Foto : Prof. A. COȘOREANU

Consiliul municipal de edu
cație fizică și sport.

Aurei SLABII

Cros
La casa de copii din Uri- 

cani, duminică 23 de
cembrie curtea școlii a fost 
animată de zarva celor pes
te 150 de elevi veniți să se 
întreacă la crosul organizat 
in cinstea zilei de „30 De
cembrie". Au participat pen
tru prima dată atît la fete 
cît și la băieți și reprezen
tanți ai clasei întji, întrece
rile fiind organizate pe cic
luri.

In urma traseului dificil 
parcurs s-au clasat p<* pri
mele locuri următorii elevi : 
clasele I—IV băieți I loan 
Ghergheli : 2. Adrian Bucur;
3. Adrian Ciornei , fete : 1 
Mioara Feraru; 2. Eugenia Fe- 
raru ; 3. Ana Tabacu ; clase
le V—VII : Ilie Jecheanu ; 
Gheorghe Ragojanu ; Nicolae 
Marcu.

Handbal

0 competiție 
viu disputată

In cadrul acțiunilor sporti
ve întreprinse de Comitetul 
municipal U.T.C. Petroșani 
cu ocazia zilei de ,,30 De
cembrie", în, ziua de 23 a a- 
cestei luni, în sala de sport 
din orașul Lupeni a avut loc 
un turneu de handbal la ca
re au participat echipele 
masculine ale liceelor din U- 
ricani, Lupeni, Vulcan și 
Grupului școlar minier Lu
peni, cît și echipele femini
ne ale liceelor din Vulcan 
și Lupeni.

In finalul competiției, du
pă o luptă viu disputată vic
toria, și deci locul I. a reve-

Activități de
„CUPEI

In prima jumătate a aces
tei luni, cînd condițiile natu
rale lăsau să se întrevadă po
sibilitatea organizării primelor 
concursuri de amploare în 
aer liber specifice sezonului 
alb, asociația sportivă a ele
vilor de la Școala generală 
nr. 5 Petroșani, cu ajutorul 
cadrelor didactice a inaugu
rat deschiderea oficială, în 
cadrul etapei pe școală a 
„Cupei tineretului" — acțiune 
programată și aici ca de alt
fel în toate unitățile de în- 
vătămînt din țară.

Pentru inițierea elevilor în 
sporturile de iarnă, pe pla
toul din apropierea școlii au 
venit aproape 600 de elevi în
soțiți de părinți și profesori 
pentru a se întrece în con
cursurile de săniuțe și schi.

La sfîrșitul competiției, 
comisia de organizare a de
semnat pe cei mai buni spor
tivi ai scolii lîf aceste ramuri 
de sport :

SCHI : 1. Cornel Popa ; 2.
Adrian Kurt; 3. Adrian Po
pescu ; fete: I. Dorina Pop ;
2. Alina Vladislav; 3. Vero- 

nit, la băieți, echipei Liceu 
lui din Vulcan (antrenor 
prof. Dorel Neamțu), urmată 
de Liceul Uricani (antrenor 
prof. Gheorghe Darac)

La fete, victoria a fost ob
ținută de elevele Liceului 
Vulcan într-un frumos și 
viu disputat meci cu repre
zentativa Liceului Lupeni.

Prof. Ștefan MAIDIC, 
activist U.T.C.

Cupa
,,30 Decern hr le" 

la popice
• LA PETROȘANI

Pe arena „Utilajul** au con
tinuat întrecerile individuale 
între popicarii neclasificați în 
cadrul competiției polispor
tive (șah, tenis și popice) or
ganizat de consiliu: munici
pal al sinaicț't<lcr.

După lansarea a 60 de bi
le mixte, pe primele trei lo
curi s-au clasat ; 1. Ștefan
Țipțer (226 p.d. - E.M. Uri
cani) ; II. Ștefan Voica (209 
p.d. — T.C.M.M.) ; III. E- 
ugen Schilinger (203 p.d. — 
T.C.M.M.).

In finalul întrecerilor s-a 
disputat întrecerea amicală 
între echipele E.M. Uricani 
— șantierul T.C.M.M, Petro
șani. Rezultat 736 — 866 p.d.

Competiția cupa „30 De
cembrie" este cîștigată de 
lotul de sportivi amatori ai 
șantierului T.C.M.M., care 
participînd la toate cele trei 
discipline au totalizat 11 
puncte fiind clasați pe primul 
loc. Pe locurile următoare se 
situează E.M. Vulcan (10 
puncte) și preparația Petrila 
(6 puncte).

largă
TINERE

nica Miclea ; SĂNIUȚE : cla
sele II-III : 1. Sorin David; 2, 
Marin Marinaș ; 3. Ion Brîn- 
dău; fete: 1. Doina Periuță ;
2. Marig _Vîlceanu ; 3. Maria
Frumușelu ; clasa IV : 1. Ște
fan Nagy ; 2. Dorin Roșu ;
3. Robert Drăgan ; fete: 1.
Mihaela Dobre; 2. Rodica
Dumitrică ; 3, Eliza Covaci; 
clasa V : 1. Peter Ferenczi :
2. Vasile Caiman ; 3. Ștefan 
Robu; fete: 1. Adriana To
ma : 2 Silvia Preduț; 3. Olga 
Sitno.

Ultima zi a săptămînii tre
cute a marcat deschiderea ac
tivităților sportive pe pati
noarul natural din curtea 
școlii cît si a altor activități 
sportive.

Cu acest prilej a fost or
ganizată o competiție de pa
tinaj viteză la carp au parti
cipat peste 70 de elevi Iată 
rezultatele înregistrate: cate
goria 7-8 ani : Aurel Dragotă: 
Iovan Călin : Taurențiu Rusu; 
9—10 ani : Mihai Bordeianu : 
Aprel Ghidei ; Iuliu Demian ; 
fete 9-10 ani: Rodica Dumi
trică ; Daniela Buză ; Diana

® LA VULCAN

In zilele de 22 și 23 de 
cembrie 1973, arena de popi
ce „Minerul" din Vulcan a 
găzduit întrecerile tradițio
nalei competiții de popice
— Cupa „30 Decembrie", 
competiție ce se organizează 
anual de către Consiliul mu
nicipal al sindicatelor și cu 
sprijinul comisiei municipa
le de spqfcAlitate.

La actuala ediție au par
ticipat un număr de patru e- 
chipe reprezentînd asociați
ile sportive din munici
piu : Vîscoza Lupeni, Mine
rul Lupeni, Constructorul 
minier Petroșani și echipa 
din localitate, Minerul Vul
can.

După prima zi de întrece
re pe primul lpc se instalea
ză echipa minerilor de la 
E.M. Vulcan care cu un total 
de 1 156 p.d., are un avans 
de 52 p.d. față de al doilea 
pretendent la cucerirea tro
feului — Vîscoza Lupeni și 
cu 57 popice față de cel de 
al treilea clasat — Construe 
torul minier Petroșani.

La reluarea întrecerilor 
din ziua a doua — jucătorul 
vulcănean Ion Pustai, cu 394 
p.d. reușește să mărească a- 
vansul echipei sale și astfel 
că pînă Ia urmă Minerul 
Vulcan cîștigă întrecerea.

Iată clasamentul final : 1
— Minerul Vulcan 2 289 p.d.:
2. Vîscoza Lupeni 2 194 p.d.;
3. Constructorul minier Pe
troșani 2 130 p.d. ; 4. Minerul 
Lupeni 1 917 p.d. La indivi
dual am reținut o comporta
re bună a următorilor jucă
tori : Emil Lazea 429 p.d. și 
Ion Pustai 394 p.d. de la Mi
nerul Vulcan, Ion Deatcu 399 
p.d. și Karol Andrași 398 
p.d. Vîscoza Lupeni, Iuliu 
Venczel 403 p.d. de la Con 
structorul minier Petroșan 
și Gheorghe Petric cu 361 
p.d. de la Minerul Lupeni

S. BALOI' A. S.
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participare în cadrul
T U L u r

Dijmărescu ; categoria 11-12 
ani: Daniel Marcău : Silviu 
Tirea; Dezideriu Borzosi ; 
13-14 ani : Iosif Gabos ; Moise 
Laureanic ; Valentin Poma
nă” ; 15-16 ani : Tiberiu Co- 
vacs ; Alexandru Mate ; Ion 
Sucală.

Continuînd seria acțiunilor 
sportive de masă, pe coridoa
rele școlii s-a desfășurat timp 
de două zile etapa pe școală 
în cadrul „Cupei tineretului" 
la tenis de masă. Peste 80 de 
prieteni ai mingii de celuloid 
s-au întîlnit în fața fileului 
pentru a-și desemna pe pri
mii trei cîștigători pe școală 3 

Clasele V-VI : Florin Roșu ; 
Vasile Udrescu ; Petru Popa ; 
clasele VTI-VTII : Eduard Loy ; 
Ion Boldai ; Vasile Arhip.

In perioada vacanței de 
iarnă asociația sportivă a e- 
levilor va organiza cupa „30 
Decembrie", „Carnavalul pe 
gheață" al elevilor cît și „Cu
pa vacanței" la șah, schi, pa
tinaj și săniuș. \

Prof. Dorel VLADISLAV |

După cum se poate obser
va din lecturarea clasamen
tului echipa petrileană can
didează., cu șanse sporite, la 
unul dintele trei locuri dis
ponibile în turneul final. 
Deși echipa din Petrila (M. 
Tdrbk, I. Popa, E. Gircsiș, 
I. Biciușcă, V. Miclea și I. 
Balogh) ar^ o misiune difi
cilă în retur, avînd în vede
re că are de disputat 6 jo
curi în deplasare și doar 3

POȘTA RUBRICII SPORT
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„Cei mai buni 10 sportivi ai anului 
din municipiul nostru“

Ca de fiecare dată, în preajma cumpenei anilor, la 
ora bilanțurilor, cei mai simpatizați sportivi angrenați în 
diferite întreceri competiționale la discipline și categorii 
diferite și care au obținut succese remarcabile în cursul 
anului candidează cu șanse mai mari sau mai mici pentru 
un loc în mult invidiatul „top" al „celor mai buni 10 spor
tivi ai anului". Și Ia această rubrică vom găzdui un clasa
ment al ierarhiei valorice a sportivilor din municipiul 
nostru, alcătuit pe baza voturilor primite de la cititori, cît 
ți a comportării și rezultatelor obținute de sportivii locali 
în acest an competițional.

Desigur, aprecierile dumneavoastră, stimați cititori, vor 
înclina foarte mult la punctajul desemnării celor mai buni 
10 sportivi ai municipiului nostru. Așadar, vă mai puteți 
exprima încă voturile pentru acest clasament al ierarhiei 
competiționale pînă joi, 27 decembrie. Plicurile pe care o 
să le expediați pe adresa redacției, trebuie să poarte men
țiunea „pentru rubrica sport" — „Palmares sportiv — 10".

Așteptăm deci, în continuare scrisorile dumneavoastră.
Red.

TELEX
PEKIN 24 (Agerpres). — 

La Palatul sporturilor din Pe
kin, în prezența a 18 000 de 
spectatori, s-a disputat întîl- 
nirea amicală de tenis de ma
să dintre echipele de juniori 
ale României și R.P. Chineze, 
gazetele au obținut victoria 

acasă, iubitorii sportului din 
Petrila sînt încrezători în 
ambiția de afirmare pe plan 
național între așii sferei de 
textolit, a băieților pregătiți 
de instructorul sportiv Ion 
Cherecheș. Formația petri
leană constituie un „tot" o- 
mogen, cu 2 puncte f<?rte 
(Torok și Biciușcă) și cu 2 
juniori (Popa și Miclea) a

cu 5—1 la masculin și cu 5—0 
la feminin. In continuarea tur
neului, tinerii sportivi români 
vor participa la antrenamente 
în comun cu jucătorii de tenis 
de masă djn R.P. Chineză și 
vor sușține intjlniri amicale 
;n orașele Șanhai și Hanceij.

La Timisoara au continuat 
duminică jocurile din cadrul 
turneului divizionar masculin 

flați în mare formă. Și șan
sele de reușită sînt deosebit 
de mari.

Așadar se întrevede, un 
retur deosebit de spectacu
los. cu destule emoții, dar 
care trebuie privit totuși cu 
încredere. Jiul Petrila poate 
obține calificarea în turneul 
final. Are toate șansele pen
tru a realiza acest dezide-

H. BORCA

• Dan Zamfir, elev 
Școala generală nr. I Lu
peni : Ne bucură că în cam
pionatul orășenesc pe școli 
la handbal pe locul 1 la bă
ieți s-a clasat echipa școlii 
la care înveți, antrenată de 
prof. Ion Nicula, formație 
care nu a cunoscut în 
timpul partidelor disputate 
nici o înfrîngere.
• Benor Voicescu, elev 

Liceul Petrila : Ne scrieți 
că In cadrul competiției de 
masă „Cupa tineretului" și 
la Petrila au fost organiza
te întreceri la șah, săniuțe 
și schi. Dar nu ne dați amă
nunte despre elevii de la 
liceu care s-au remarcat în 
aceste concursuri. Pe viitor 
după următoarele etape ale 
competiției, dacă doriți să 
ne mai scrieți despre ele, să 
trimiteți o relatare mai de
taliată. Așteptăm I 

de baschet. Iată cîteva din 
rezultatele înregistrate : Dina
mo — Politehnica București 
97—73 ; I.C.H.F. — Voința Ti
mișoara 78—56 ; Universitatea 
Timișoara — Rapid 86—73 ; 
Steaua — Universitatea Cluj 
72—58.

TELEX

Campionatul diviziei A de 
fotbal ediția 1973/1974 a adus 
cu sine o importantă reformă 
organizatorică : majorarea nu
mărului echipelor participan
te de la 16 la 18 (majorare 
aplicată de altfel și diviziilor 
B și C).

Scopul determinant al nou
lui sistem competițional a 
fost îmbunătățirea mișcării 
noastre fotbalistice atît pe 
plan calitativ cît și al rezis
tenței jucătorilor la un efort 
sporit în scopul apropierii de 
condițiile marilor grupări din 
Europa.

Tot în realizarea acestui 
scop s-a introdus în regula
mentul de disputare a compe
tițiilor oficiale obligativitatea 
echipelor de a folosi la fiecare 
meci un anumit număr de 
juniori, număr care variază 
după categoria grupărilor. 
Măsura este bună, dar din 
păcate se găsesc mijloacele 
să fie ocolită aplicarea ei e-"' 
fectivă retrăgînd juniorii din 
echipă abia după cîteva mi
nute de joc, sub motive de 
răniri, „îmbolnăviri" subite 
etc. Desigur, rezultatele tutu
ror acestor măsuri vor putea 
fi obiectiv analizate abia du
pă trecerea unui timp de a- 
plicare mai lung.

Deocamdată, se pare că a- 
sistăm la o nivelare calitativă 
dar nu în direcția bună, ci o 
nivelare de sus în jos. Intr- 
adevăr. în afară de „U“ Cra
iova, care s-a detașat net cu 
un avans de 5 punc
te. restul echipelor sînt 
departajate abia de 8 puncte : 
20 puncte F. C. Constanța, lo
cul II și 12 puncte S. C. Ba
cău, locul ultim. In această 
situație două treimi din' e- 
chipe (de la locul 6 în jos) 
mai pot avea emoții în pri
vința posibilității de retro
gradare Este suficient ca în 
retur, echipele de la mijlocul 
clasamentului să piardă un 
mecȚ sau două acasă, datori
tă unor cauze interne sau u

nor indisponibilități impor 
fante, echipele codașe să mar
cheze revirimente spectacu
loase pentru ca partea inferi
oară a clasamentului să fie 
complet schimbată. Astfel de 
revirimente nu trebuie să 
surprindă dacă vor avea loc, 
avînd exemplu] C. F. R.-ului 
Timișoara de acum vreo doi 
ani, al C. S. M. Reșița de a- 
nul trecut. Ce se poate întîm-

Cîteva considerații pe marginea 
turului campionatului 

diviziei A de fotbal ediția 1973-1974
pia in decurs de cîteva etape 
ne-a demonstrat mai recent 
U.T.A., < are între etapele 
IX-XI1I se zbătea în zona 
retrogradării pentru ca apoi, 
într-un elan spectaculos în 
ultimele meciuri să cîștigc 
9 puncte din 10 posibile și să 
se claseze pe locul 7 cu nu 
mai două puncte mai puțin 
decît ocupanta loeului 2. In 
teresantă este căderea echi
pelor de pe ultimele 4 locuri 
care la finele turului campio
natului anului trecut se a- 
flau pe primele 8 locuri ale 
clasamentului : Petrolul — 
locul 4, C. F. Țț. Cluj — 6. 
S. C. Bacău — 7 șl Rapid — 
8. Această situație este cu 
atît mai greu de explicat cu 
cît, aceste echipe beneficiază 
în mare măsură de aceleași 
loturi de jucători din anul 
trecut.

Situația actuală a clasa
mentului nu ne dă dreptul 

să considerăm pe actualii de
ținători ai locurilor 16-18 con
damnați siguri la retrograda
re. Studiind și meciurile re
turului eu posibilități de a- 
Vtwnulare de puncte se pare 
că situația cea mai dificilă 
o au echipele S. C. Bacău și 
Petrolul, iar a treia echipă 
ar urma să se decidă dintre 
C. F. R. Cluji și Sportul stu
dențesc, care, teoretic va a

vea în retur o situație destul 
de dificilă. In tot cazul, în 
retur, lupta pentru puncte va 
fi încordată și măsura luată 
de F.R.F. privitor ia suspen
darea pe o etapă a jucători
lor după primirea a trei car
tonașe galbene, va avea darul 
să stăvilească jocul dur care 
începuse să se manifeste după 
un tur și din păcate în unele 
”azuri predominant făcînd 
parte din tactica de joc (ca
zul Sinăuceanu contra Mulțes- 
cu) .

Cîteva cuvinte despre statis
ticile de bilanț întocmite de 
unele reviste de specialitate. 
Valorosul nostru jucător, 
Mulțescu, are suficiente moti
ve să se declare nemulțumit 
de felul în care au soluționat 
autorii acestor clasamente, 
care nu se dovedesc de o uti
litate evidentă în toate cazu
rile. Ni se pare că echipa 
campionatului întocmită de 

revista „Fotbal" este departe 
de a da indicații exacte atît 
asupra valorii jucătorilor cît 
și asupra participării lor Ia 
campionat. In meciul cu S. C. 
Bacău, Mulțescu a fost rănit 
și a părăsit fără voia sa te
renul de joc. Nu a primit 
notă din această cauză și a 
realizat în 16 meciuri numai
121 de puncte, față de cele
122 ale lui Mărculescu. Pe 

postul alăturat însă Caraman 
nu a totalizat decît 119 și to
tuși figurează în „echipa cam
pionatului". Faptul es:te sufi
cient de ilustrativ asupra au
tenticității unei formule de 
echipă din care din conside
rente statistice sau valorice 
Mulțescu nu ar fi trebuit să 
lipsească.

în clasamentul golgeterilor 
figurează alăturat cu 9 go
luri marcate Dobrin și Mul
țescu. De ce în această ordi
ne ? Normal, în aceste situa
ții ordinea ar trebui să Indice 
jucătorul care a marcat mai 
puține goluri din lovituri de 
la 11 metri. Fără a nega cî- 
tuși de puțin clasa de joc in
contestabilă a lui Dobrin, re
ținem făptui că el a marcat 
două goluri din lovituri de 
pedeapsă, în timp ce Mulțescu 
doar unul. Așadar, o nouă 

„derogare" de la regula stabi
lită în favoarea acestui jucă
tor.

Prima parte a campionatu
lui s-a încheiat, înregistrînd 
aspecte mai mult, sau mai 
puțin satisfăcătoare pentru e- 
chipele noastre. A fost un se
zon fără reușite deosebite pe 
plan internațional, unde echi
pa națională a ratat califica
rea în turneul final iar echi
pele de club au părăsit des
tul de repede competițiile eu
ropene în care au fost anga
jate. In campionat, echipele 
cu loturi valoroase — cu ex
cepția Universității Craiova 
—, au manifestat mari fluc
tuații de formă, iar din punct 
de vedere organizatoric de la 
nivelul federației și pînă la 
cluburi s-au manifestat destul 
de multe slăbiciuni.

îmbucurător și semnificativ 
este și faptul că s-a înregis
trat o ascensiune din partea 
echipelor care beneficiază de 
baza sigură a unui numfe 
important de suporteri. Exem
plul Craiovei pare să fie ur
mat de Reșița, Constanța și 
Timișoara ; Satu Mare, Rîm- 
nicu Vîlcea și Buzău sînt o- 
rașe în care se pare de ase
menea, că se lucrează bine 
pentru consolidarea echipelor 
de fotbal.

S-a încheiat cel mai lung 
tur din istoria campionatelor 
naționale, fără ca jucătorii 
să-și fi dat seama de oboseală. 
Să constituie jocurile aprige 
disputate din ultimele etape 
un indiciu că rezistența fizi
că a jucătorilor noștri este 
în . creștere, premisă a înca
drării mai bune în tendințe
le de evoluție pe plan mondi
al a acestui îndrăgit sport ? 
Vrem să sperăm că da, aș- 
teptînd confirmarea în cea 
de-a doua parte a campiona
tului.

loan BOGDAN
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Instruirea 
secretarilor
La 

decembrie 
instruirea 
mi tetelor 
birourilor 
bază de la exploatările 
niere, exploatarea de prepa
rare a cărbunelui și I.U.M.P. 
In baza programului stabilit, 
instruirea s-a desfășurat fă
ră scoatere din producție, în 
centrele Petroșani și Lupeni.

Programul de instruire a 
cuprins expuneri cu privire 
la: planificarea muncii or
ganelor și organizațiilor de 
partid — element necesar și 
esențial al conducerii 
științifice; rolul și a- 
tribuțiile organizațiilor de 
sindicat și U.T.C. în etapa 
actuală ; modalități și forme 
utilizate de organele și orga
nizațiile de partid în condu
cerea și îndrumarea organi
zațiilor de sindicat și U.T.C., 
precum și cu privire la atri
buțiile și 
nelor și 
partid în 
drumarea 
înfăptuirea sarcinilor econo
mice în exploatările miniere.

De un real folos, în cadrul 
instruirii, au fost dezbaterile 
pe temele „Metode, forme, și 
procedee folosite de organi
zațiile de partid, pentru în
tărirea disciplinei de partid 
și de stat, pentru formarea 
și dezvoltarea spiritului mi
litant revoluționar în acti
vitatea comuniștilor11 ; „For
me și metode de munsă folosi
te de organizațiile de bază în 
conducerea activității secto
rului, secției, atelierului11, pre
cum și informarea cu privire 
la „Formele și metodele 
muncii politice de masă fo
losite de organizațiile de 
partid pentru mobilizarea 
colectivului de salariați la 
înfăptuirea sarcinilor econo-

începutul lunii 
s-a desfășurat 
secretarilor 

de partid și 
organizațiilor

co- 
ai 
de 

mi-

răspunderile orga- 
organizatiilor de 

conducerea și in
activității pentru

Realizarea în întregime a obiectivelor 
de investiții și a lucrărilor miniere

mice, calificarea și ridicarea 
calificării salariaților".

Astfel de informări au fost 
prezentate de secretarii orga
nizațiilor de bază nr. 3 E.M. 
Petrila, nr. 1 și 2 E.M. Paro- 
șeni, nr. 1 și 2 E.M. Dîlja, nr. 
1 și 5 E.M. Uricani, nr. 6 
E.M. Aninoasa, nr. 2 E.M. 
Lonea, și nr. 6 E.M. Lupeni, 
constituind un bogat schimb 
de experiență pe tema însu
șirii metodelor folosite de or
ganele și organizațiile de 
partid din cadrul exploatări
lor miniere pentru ridicarea 
eficienței muncii de partid.

Economia 
de combustibil 

și energie 
electrică

Comuniștii din cadrul 
ganizației de bază de 
S.U.T. Iscroni au analizat 
cent referatul privind măsu
rile întreprinse de biroul or
ganizației de bază în vederea 
reducerii consumului de e- 
nergie electrică, combustibil, 
a reducerii prețului de cost.

Referatul și discuțiile pur
tate au oglindit preocuparea 
comuniștilor și a salariaților 
pentru reducerea consumu
lui de enrgie și combustibil 
lansînd chemarea „Să se lu
creze o zi pe lună cu benzi
nă economisită".

In cuvîntul lor, Constantin 
Focșan, Emil Pop, Gheza So- 
caci, Petru Gobroi, Ștefan 
Iordache, și Aurică Păun au 
reliefat preocupările ce le au 
pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de serviciu. 
Executarea la timp și de ca
litate corespunzătoare a re
parațiilor auto, reducerea 
consumului de carburanți și 
lubrefianți, întreținerea au
tovehiculelor în perfectă sta
re de funcționare sînt sarcini 
care stau permanent în fața 
întregului colectiv.

or
ia 

re-

Practica 
în producție 
a elevilor

In lumina hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din 18— 
19 iunie 1973, privind dezvol
tarea și perfecționarea în- 
vățămîntului în țara noastră, 
organele și organizațiile de 
partid din municipiu au a- 
cordat o atenție deosebită 
desfășurării practicii tehnico- 
productive a elevilor și stu
denților. îmbunătățirii subs
tanțiale a gradului de pre
gătire și educare a tinerilor, 
orientării învățămîntului că
tre nevoile producției.

La sprijinirea școlilor în a- 
ceastă însemnată activitate 
participă și unități industria
le cu ajutorul cărora au fost 
înființate 121 ateliere.

Practica elevilor se desfă
șoară conform orarului șco
lii, în ateliere de lăcătușerie 
tîmplărie, bobinaj, sudură, e- 
lectrotehnică. acoperire gal
vanică, gospodărie și de croi
torie.

O experiență bună au acu
mulat școlile din Petrila și 
Vulcan prin desfășurarea ac- ' 
tivității în micro-întreprinde- 
rile înființate unde se face o 
pregătire temeinică a elevi
lor, activitatea de practică 
desfășurîndu-se după norme
le și regulile întreprinderi
lor.

Prin grija organizațiilor de 
partid și a conducerilor u- 
nităților, atelierele au fost 
dotate cu mașini, unelte, a- 
parate de sudură, polizoare, 
truse individuale, bancuri, 
tejghele. La secția de prepa
rare a cărbunelui din orașul 
Lupeni s-a amenajat chiar 
un atelier de sudură, și o 
forje și a fost îmbogățită u- 
tilarea atelierului de lăcătu
șerie.

Vasile COCHECI

de pregătire aferente
(Urmare din pag. 1)

T.C.M.M. pentru că numai în
găduința compartimentelor de 
resqrt ale beneficiarului, Cen
trala cărbunelui Petroșani, 
explică „pauzele" inexplica
bile în execuția lucrărilor. Cu 
atît mai mult nu pot fi cău
tate în exterior motivele pen
tru întîrzierile la lucrările e- 
fectuate în regie proprie.

Și A DOUA ÎNTREBARE: 
de ce nici lucrările miniere 
de pregătire nu s-au realizat ? 
La acest capitol de lucrări 
jumătate din sarcina anului 
1972, ca si cea a anului în 
curs, nu sînt îndeplinite.. Un 
exemplu este semnificativ în 
acest sens : în luna iulie a 
acestui an, din 550 ml de 
gătiri planificați, nu a 
realizat nici unul.

Sîntem în pragul unui 
an. în decembrie, așa

pre-
fost

nou 
cum 

s-a întîmplat și în noiembrie, 
se poate recupera o parte din 
producția restantă acumulată

TELESCAUNUL
(Urmare din pag 1)

de 604 m în total. Mai 
merită subliniat faptul 
că jos, la punctul de 
„plecare" a fost constru
ită o frumoasă sală de 
așteptare pentru călă
tori.

Telescaunul — puțind 
fi folosit iarna de schi
ori și vara de iubitorii 
de drumeții montane — 
se află în pragul recep
ției definitive, urmînd a 
deveni un confortabil 
mijloc de transport pen
tru pasionații frumuse
ților masivului Paring !

în prima parte a anului. In 
paralel cu activitatea zilnică 
productivă, conducerea Cen
tralei cărbunelui, cea a ex
ploatării miniere Lupeni, co
lectivul sectorului Bădbăteni 
trebuie să-și îndrepte priori
tar atenția asupra probleme
lor ce-și așteaptă rezolvarea 
în perspectivă. Pentru că este 
nevoie de tot mai mult căr
bune cocsificabil. La Bărbă- 
teni se poate realiza un aport 
mai însemnat la satisfacerea 
acestei cerințe a economiei na
ționale, un spor la producția 
de cărbune cocsificabil. Este 
un țel major spre realizarea 
căruia trebuie mobilizate toa
te eforturile factorilor compe- 
tenți din unitățile economice 
interesate. Acțiunile comune 
pe care le vor iniția conduce
rea minei Lupeni și sectorului 
Bărbătenii în noul an pentru 
imprimarea unui impuls spo
rit activității productive, tre
buie să aibă în primul rînd 
ca punct de plecare crearea 
tuturor condițiilor ca obiec
tivele de investiții și lucrări
le miniere de deschidere și 
pregătire să se execute în to
talitate, fără cea mai mică 
deviere de la direcțiile și sar
cinile stabilite prin cifrele de 
plan.

(Urmare din pag. 1)

RĂSPUNDEM CELOR CE NE SCRIU
• ILIE BULIGA, Lupeni. 

Constatîndu-se că cele relata
te de dv. redacției sînt în
temeiate, conducerea Exploa
tării de gospodărie locativă 
Petroșani a dispus ca secto
rul E.G.L. Lupeni să execu
te lucrările de reparații soli
citate în trimestrul întîi al 
anului 1974.

• ION NEGOI, Petroșani. 
Vă informăm că sumele 
prezentînd contribuția

re- 
bă-

nească se stabilesc de către 
adunarea delegaților, respec
tiv a reprezentanților fami
liilor din cartiere sau cir
cumscripții electorale — în 
raport cu valoarea lucrărilor 
ce urmează a fi efectuate, ți- 
nîndu-se seama de veniturile 
nete pe care le realizează fie
care familie.

In caz că sînteți nemulțu
mit de felul cum s-a stabilit 
contribuția, puteți sesiza co
mitetul executiv al consiliului

popular municipal. în termen 
de 10 zile de la primirea co
municării, iar comitetul exe
cutiv este obligat să soluțio
neze sesizarea în termen de 
10 zile și să vă comunice re
zultatul.

• CONSTANTIN MARI
NESCU, Petroșani. Ng-am in
teresat pentru dumneavoas
tră 
civilă 
kar

la serviciul starea 
al Consiliului popu- 

municipal Petroșani,

de unde 
formați că al 
al actelor de 
poate elibera 
că acelea au 
furate sau distruse. Prin ur
mare, just a procedat Con
siliul popular al comunei Bu- 
cinișu care nu v-a eliberat al 
doilea exemplar, după actele 
de căsătorie și actul de naște
re al copilului, pe motiv că 
există actele orginale.

am fost in» 
doilea exemplar 
stare civilă se 
numai în cazul 
fost pierdute,

O carte care se epuizează rapid :

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1974
plac călă

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu' pe numele Vasile 

Moldovan, eliberată de E. M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Emilia 
Bob, eliberată de Preparația Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ion Lefter, 
eliberată de Preparația cărbunelui Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Andrei 
Orban, eliberată de Preparația cărbunelui Lupeni. O de
clar nulă.

instructor și text Iancu Mihă- 
ilă; căminul cultural din Cim- 
pu lui Neag — program „Pre
zent ! chemării vieții îi răspun
dem" text și instructor Emilia 
Vitejan ; cooperativa „Deser
virea" Lupeni, cu programul 
„In vizită Ia Deservirea", text • 
și instructor Corvin Alexe ; 
căminul cultural din Iscroni, 
program „Cu luneta prin co
mună", text și instructori Ro- 
dica Anghel și Ecaterina Voi- 
cilă ; clubul muncitoresc A- 
ninoasa, programul „Trei bă
ieți și două fete," text și in
structor Viorel Pop ; clubul 
muncitoresc din Lonea pro
gram „Cu teleobiectivul" text 
și instructor Viorel Turlea ; 
Casa de cultură din Petroșani 
cu programul „Ciupeli — ciu
peli", text și instructor Gheor- 
ghe Negraru.

Toate 
de 
tat 
programului realizările obți
nute de colectivele de muncă 
pe care le reprezintă, respec
tiv exploatările miniere, co- 
ojieratiya». localitatea. Fiecare 
formație a acordat atenție pro
blemelor producției, realizării 

’ sarcinilor ’ de" plan, caTTtațn’lu- 
crărilor executate, disciplinei 
în muncă, comportării în so
cietate. Au fost popularizate 
brigăzile fruntașe, s-au eviden
țiat nume de mineri, tehnici
eni, cooperatori și cetățeni ca
re au adus o contribuție în
semnată la obținerea rezulta
telor economice bune, la în
frumusețarea și gospodărirea 
localităților.

In partea a doua a fiecărui 
program au fost abordate as-

brigăzile 
agitație au 
în prima

artistice 
prezen- 

parte a

cunos-

preocupa 
zi

Dacă vă 
toriile
Dacă vă 
istoria la
Dacă vă interesează 
marile probleme a- 
le lumii contempo
rane
Dacă vreți 
îmbogățiți
tințele economice 
Dacă doriți să 
orientați în proble
mele formării per
sonalității
Dacă aveți nevoie 
de consultații ju
ridice
Dacă vreți să fiți la 
curent cu ultimele 
noutăti științifice 
Dacă simțiți nevoi? 
unei lecturi dis
tractive, deconec
tante

CITITI ALMANAHU’’ 
„SCÎNTEIA“ 197* 
O lume într-o carte

pectele negative care frînează 
bunul mers al producției, s-au 
criticat curajos actele de indis
ciplină, absențele .nemotivate, 
ușurința cu care se eliberea
ză certificatele de boală de că
tre unele cadre medicale, risi
pa de combustibil și energie, 
de materiale și materii prime, 
rebuturile, starea necorespun
zătoare a unor drumuri din 
municipiu, ciubucurile, etc.

Deși nu ne propunem să pre
zentăm toate aspectele negati
ve abordate, totuși, trebuie să 
ne referim la cîteva : de e- 
xemplu, deficientele existente

-

00SARU1 MOWIALE:

după cum spunea brigada, „au 
venit, au fușerit, de parale 
i-au ciupit11.

Critici serioase au fost aduse 
modului cum E.G.C. se preo
cupă de curățirea străzilor și 
trotuarelor, modului defectuos 
de funcționare a telefoanelor, 
actelor de huliganism săvîrși- 
te de unii salariați ca Nicolae 
Burcea de la E.M. Dîlja și Ște
fan Prodan de la E.M. Live- 
zeni.

Calitatea artistică a inter
pretării, alături de conținutul 
textului și activitatea obșteas
că, criterii de bază în aprecie;

Mișcarea artistică de amatori
— mai vie și mai prezentă 

în viața municipiului )

în secțiile cooperativei „Deser
virea11 au fost aspru criticate 
atît de propria brigadă, cît și 
de brigada artistică de agita
ție din Iscroni. Actele de in
disciplină, absențele nemoti- 
vate și ușurința cu care se 
dau concediile medicale au 
fost abordate de Casa de cul
tură din Uricani, cluburile 
muncitorești din Aninoasa și 
Lonea. O critică foarte ascu
țită a făcut brigada Casei de 
cultură din Petroșani Grupu
lui de șantiere al T.C.H. pen
tru risipa de materiale, 
mortar, ciment și calitatea 
foarte slabă a lucrărilor de re
parații executate la Teatrul 
de stat, unde constructorii.

rea valorii brigăzilor de agita
ție a cîștigat la această fază 
cîteva trepte, în plus. Desi
gur, au existat încă unele stîn- 

ț găcii. unele moHâ!iTan*”vecffî 
de pezentare scenică, absența 
mișcării etc. — în special la 
brigăzile artistice de la Uri- 
cani, Cîmpu lui Neag, Lupeni, 
Lonea. Totuși anumite căutări • 
și modalități noi 
re s-au întrezărit 
mațiile prezente 
S-au 
osebit
tivei
sei
sâni
interpretarea corectă.

Conducerea EXPLOATĂRII de PREPARARE 

a CĂRBUNELUI Valea Jiului — Vulcan

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

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

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

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

La instalațiile 
de preparare

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

Gurile de alimentare ale 
silozurilor vor fi acoperite 
cu grătare metalice a căror 
deschidere (ochiuri) va fi cu 
10 la sută mai mare decît 
dimensiunea maximă a bu
căților de material care se 
însilozează. Ușile de intrare 
de la partea superioară a 
silozurilor vor fi în perma

nență închise, intrarea pe 
uși fiind permisă numai per
soanelor însărcinate cu con
trolul, repararea sau de
blocarea silozurilor.

La intrarea în silozuri se 
vor respecta următoarele 
reguli :

oprirea și blocarea in
stalației de tilimentare ;

O oprirea evacuării mate
rialului din siloz și bloca
rea mecanismelor de golire; 

asigurarea iluminatului 
în interiorul silozului;

4, verificarea centurei de 
siguranță și a funiilor de 
suspendare.

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

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

Cînd reparațiile necesită 
sudură, se vor lua măsuri 
speciale de pază contra in

cendiilor și pentru asigura
rea unei ventilații corespun
zătoare.

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

și depozite
— Să se supravegheze a- 

tent păstrarea, întreținerea 
și funcționarea corespunză
toare a utilajelor.

Lucrările curente de cu

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

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

La exploatarea cuptoare
lor, uscătoarelor rotative și 
a răcitoarelor tubulare este 
interzisă punerea în func

țiune a acestoi-a în. următoa
rele situații :

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

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

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

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

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

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

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

Cuptorul (uscătorul) rota
tiv va trebui imediat oprit 
cînd apar pete roșii pe cor
pul exterior al acestuia Și 
dacă pe căptușeală apar 
porțiuni arse. La oprire se 
întrerupe mai întîi alimen
tarea cu minereu (cărbune), 
apoi cu combustibil.

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

La executarea lucrărilor 
de sudare sau tăiere a me
talelor în hala de uscare din 
uzinele de preparare a căr
bunelui se vor lua următoa
rele măsuri pentru evitarea 
incendiilor sau exploziilor 
de praf de cărbune :

— oprirea instalației de 
uscare ;

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

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

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

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

mația și ținuta scenică cores
punzătoare, melodiile foarte 
bine alese în funcție de text, 
muzica sincronizată cu mișca
rea interpreților.

Din partea organizatorilor 
festivalului s-au acordat ur
mătoarele preipii : La așeză
minte culturale : brigada ar
tistică de agitație a căminului 
cultural din Iscroni — premiul 
I în valoare de 250 lei ; pen
tru cooperativele meșteșugă
rești : brigada artistică de agi
tație a cooperativei „Deservi
rea" premiul I în valoare de 
300 de lei ; pentru cluburile 
sindicatelor : brigada artistică 
de agitație a clubului munci
toresc Aninoasa, premiul I în 
valoare de 250 lei ; pentru ca
sele de cultură : brigada artis
tică a Casei de cultură Uricani 
premiul I în valoare de 250 
lei.

Trofeul pentru cea mai bu
nă brigadă artistică de agita
ție a revenit formației Casei 
de cultură din Petroșani în 
valoare de 350 lei.

încheind aceste cîteva con
siderații despre festivalul mu
nicipal al brigăzilor artistice 
de agitație nu putem trece cu 
vederea peste faptul că cele
lalte unități culturale din Va
lea Jiului, respectiv cluburile 
muncitorești din Vulcan și 
Petrila, ca și formațiile cămi
nelor culturale din Bănița și 
Cimpa nu s-au prezentat la a- 
cest concurs. Absența lor tre
buie să dea de gîndit atît or
ganizatorilor festivalului, cît 
și organelor de partid și de 
sindicat, consiliilor populare 
respective care au datoria să 
sprijine și să îndrume nemij
locit activitatea politică și 
cultural-educativă de masă.

de prezenta- 
toate for- 

festival. 
mod de- 
coopera- 

a Ca- 
Petro- 
clară, 

costu-

la 
la 
înremarcat 

formațiile 
„Deservirea" 
de cultură
prin dicțiunea

si

îmbrăcămintea de lucru 
a muncitorilor trebuie să fie 
bine strînsă pe corp.

Depozitarea, 
pregătirea, 

transportul și 
manipularea 

reactivilor
Reactivii cu nocivitate ri

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

c

♦

minute de la pornirea insta
lației de ventilație și numai 
în prezența a doi muncitori.

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

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

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

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

Muncitori, 
tehnicieni 
și ingineri 

din 
cadrul 

preparațiilor 
de cărbune, 

rețineți I .
Nerespectarea disciplinai 

în muncă dă loc la grave aC- 
\ cidente, atrăgînd după șină 

scoaterea salariațilof din 
producție, aducînd daune 
grave întreprinderii, pro
cesului de muncă.

Respectînd normele de 
tehnica securității și proteo 
ția muncii puteți evita v- 
rice fel de accidente.
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I Manifestări consacrate celei 
de-a 26-a aniversări 

a proclamării Republicii 
în România
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MOSCOVA 24 — Cores
pondentul Agerpres, N. Cre- 
țu, transmite : La Ambasada 
țării noastre din Moscova a 
fost organizată, la 24 
cembrie, o conferință 
presă consacrată celei 
XXVI-a aniversări a 
clamării Republicii în 
mânia.

Cu acest prilej, Gheorghe 
Badrus. ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, a 
făcut o amplă expunere des
pre succesele obținute de 
poporul român, sub condu
cerea Partidului comunist 
în dezvoltarea economiei și 
culturii socialiste, despre re
lațiile prietenești de colabo
rare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
dintre România și U.R.S.S. 
despre politica externă a 
partidului și statului nostru.

A fost prezentat, cu acest 
prilej, filmul documentar 
..România — țara mea".

★
ROMA 24 —

dentul Agerpres, 
dan. transmite : 
jul apropiatei sărbători 
proclamării Republicii 
România, în localitatea Todi. 
din provincia italiană Um
bria. a fost inaugurată, din 
inițiativă Asociației de prie
tenie Italia-România și a

de- 
de 

de-a 
pro- 
Ro-

Corespon- 
Radu Bog- 
Cu prile- 

a 
în

primăriei orașului, o expozi
ție de artă plastică contem
porană românească.

★
TIRANA 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a proclamării Re
publicii în România, Ia Am
basada română din Tirana 
a fost organizată o conferin
ță de presă.

însărcinatul cu afaceri a.i 
al Ambasadei Republicii So
cialiste România la Tirana 
Nicolae Stanea, a vorbit des
pre semnificația istorică a 
proclamării republicii și a 
evocat realizările obținute 
de poporul român în edifi
carea societății socialiste.

Cu același prilej, au fost 
prezentate filme 
re românești.

documenta-

TOKIO 24 — 
dentul Agerpres, 
conu, transmite : 
de prietenie 
mânia a organizat Ia 
o festivitate dedicată 
de-a 26-a' aniversări 
clamării Republicii în 
nia.

Președintele filialei 
a Asociației de 
Japonia—România a prezen
tat o scurtă expunere dedi
cată aniversării proclamării 
Republicii în România.

Corespon- 
Paul Dia- 

Asociația 
Japonia—Ro- 

Osaka 
celei 

a pro- 
Româ-

Osaka 
prietenie

I
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După prima fază a Conferinței de pace

# Declarații Q 
israelian

Plenara C. C. al Partidului

in Orientul Apropiat
Activitate diplomatică # Reuniunea guvernului

Popular Revoluționar Mongol
I ZIARUL „O GLOBO" 

formează că fostul ofițer 
marină brazilianul Silva 
checo a împlinit, recent,

Apelul C. C. al P. C. Italian 
pentru cea de-a 50-a 

aniversare a ziarului „rUnita“
ROMA 24 — Coresponden

tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : Duminică a fost 
dat publicității apelul Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Italian pentru cea 
de-a 50-a aniversare a ziaru
lui „L’Unita". După ce trece 
în revistă activitatea de cinci 
decenii a organului P.C.I., 
fondat la 12 februarie 1924, 
activitate în care „L’Unita" 
s-a aflat continuu în avangar-

da luptelor muncitorești 
populare, militînd neobosit 
pentru unitatea tuturor forțe
lor democratice și populare 
în lupta antifascistă, pentru 
reînnoirea democratică a țării 
și înfăptuirea reformelor, pen
tru înaintarea către socialism, 
documentul cheamă pe toți 
militanții partidului să acțio
neze pentru continua sa întă
rire.

Demisia președintelui
Bangladeshului

— Coresponden- 
Ion Puținelu 

cadrul unei reu-

Și

GENEVA 24 (Agerpres). 
într-o declarație făcută 
inte de a părăsi Geneva, 
drei Gromîko, ministrul 
cerilor externe al 
și-a exprimat satisfacția față 
de activitatea depusă la con
ferința de pace în Orientul 
Apropiat, cu toate că ea re
prezintă numai un început. 
Ședințele conferinței, întîln.i- 
rile și consultările bilaterale 
— a declarat el — au demon
strat că statele reprezentate 
la conferința de Ia Geneva 
sînt conștiente de responsa
bilitatea lor pentru rezolvarea 
problemei cu care sînt con
fruntate. Acum este necesar 
să se soluționeze neîntîrziat 
problemele legate de regle
mentarea situației din Orientul 
Apropiat pe baza îndeplinirii 
rezoluțiilor corespunzătoare 
ale O.N.U. Andrei Gromîko a 
relevat că partea sovietică va 
depune și pe viitor 
pentru ca lucrările 
ței să se desfășoare 
ză constructivă.

★
AMMAN 24 (Agerpres). — 

Regele Hussein al Iordaniei 
i-a primit pe Zeyd Rifai, prim- 
ministru șț ministru al 
cerilor externe, care a 
dus delegația iordaniană 
prima fază a Conferinței 
pace de la Geneva asupra O- 
rientului Apropiat, și pe Mo- 
neim El Rifai,. consilier regal 
pentru problemele internațio
nale, membru al delegației, 
care l-au informat despre des
fășurarea primei faze a nego
cierilor — informează agenți- 

MEN și France Presse.
-------4.-------
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DACCA 24 

tul Agerpres. 
transmite; In 
niuni a cabinetului ministe
rial. la care a participat și 
premierul Mujibur Rahman 
a fost examinată hotărîrea 
președintelui republicii, Jus
tice Abu Sayeed Chowdhury, 
de a renunța la funcția pre
zidențială. Postul de radio din

capitala Bangladeshului — ca
re a transmis această infor
mație — precizează că preșe
dintele demisionar a luat a- 
ceastă hotărîre pentru a se 
putea reîntoarce la viața po
litică activă a țării.

Președintele Adunării Popu
lare, Muhammed Ulla, a pre
luat în mod provizoriu funcția 
supremă în stat.

a
declarație 

premierului 
indian

24 (Agerpres).

La întoarcerea la Amman, 
premierul Zeyd Rifai a decla
rat că atmosfera din cadrul 
Conferinței de pace de la Ge
neva a fost calmă, moderată 
și pozitivă, adăugind că par
tea arabă și-a expus poziția 
„cu toată claritatea și since
ritatea". Totodată, el a rele
vat că delegația iordaniană 
la conferință a cerut să fie 
discutată problema dezanga
jării forțelor pe toate frontu
rile, inclusiv- pe frontul iorda
nian.

★
TEL AVIV 24 (Agerpres). 

— Vicepremierul Yigal Allon 
a declarat că Israelul „ar tre
bui să primească favorabil 
propunerea făcută la Geneva 
de primul ministru iordanian 
Zeyd Rifai privind dezanga
jarea forțelor la linia de în
cetare a focului dintre cele 
două țări" — transmit agen
țiile United Press Internatio
nal și France Presse. EI a 
menționat că un asemenea 
acord „ar diminua riscurile 
reluării bruște a ostilităților 
în această regiune și ar putea 
să ajute la menținerea înce
tării focului pe linia israelia- 
no-egipteană".

★
GENEVA 24 (Agerpres). — 

Delegatul american la urmă
toarea fază a Conferinței de 
pace de la Geneva asupra O- 
rientului Apropiat, ambasado
rul Ellsworth Bunker, a avut, 
duminică, întrevederi separa
te cu ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, și cu 
ministrul de externe al Egip
tului. Ismail Fahmy, a- 
nunță agenția Associated 
Press. Convorbirile au fost 
consacrate, în special, discu
tării unor probleme privind 
activitatea grupului de lucru 
militar creat în cadrul con
ferinței.

24 (Agerpres).TEL AVIV
— In cursul unei reuniuni care 
a avut loc duminică, guvernul 
israelian a aprobat hotărîrea 
adoptată în cadrul conferin
ței de pace de la Geneva pri
vind abordarea, în grupul de 
lucru militar, a problemei 
dezangajării forțelor în zona 
Canalului Suez — anunță a- 
gențiile Reuter și France 
Presse. Potrivit unui comuni
cat 
tat 
fie 
liți 
vorbiri egipteano-israeliene de 
la kilometrul 101 de pe șosea
ua Cairo — Suez.

★
Abba Eban, ministrul aface

rilor externe, a declarat că 
Conferința de pace de la Ge
neva asupra Orientului Apro
piat va fi reluată „din timp 
în timp" la nivelul miniștri
lor de externe, dar că negoci
erile principale vor avea loc 
în grupurile de lucru speciale. 
El a menționat, de asemenea, 
că Iordania s-a pronunțat, în 
cursul primei faze a conferin
ței, pentru negocieri în vede
rea separării forțelor la fron
tiera sa cu Israelul, adăugind 
că această problemă va fi dis
cutată, probabil, în cursul lu- • 
nii ianuarie.

★
BEIRUT 24 (Agerpres). — 

In cadrul unui interviu difu
zat de postul de televiziune, 
primul ministru libanez, Ta- 
kieddine Solh, a exprimat in
teresul țării sale față de Con
ferința de Ia Geneva asupra 
Orientului Apropiat. Dar — a 
spus el — „Libanul va fi în 
mod mai direct interesat în 
unele etape ale conferinței, 
atunci cînd aceasta va lua în 
discuție problemele frontiere
lor și apelor".

ULAN BATOR 24 (Ager
pres). — La Ulan Bator a a- 
vut loc, luni, plenara Comi
tetului- Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol. Plenara a ascultat ra
portul „Cu privire la planul 
de 
ei 
Pe 
D.

misiei de Stat a Planificării, 
și raportul „Cu privire la bu
getul de stat al R. P. Mon
gole pe anul 
de ministrul 
Molom.

La plenară
tare Jumjaaghiin 
prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri al R.
Mongole.

în
de 

Pa- 
. ___ .... ve

nerabila vîrstă de 123 de ani. 
El își amintește încă de 
timpul cînd era rob. Fata lui 
cea mai mică a împlinit, tot 
recent... 26 de ani.

1974“, prezentat 
de finanțe T.

oficial, guvernul a accep- 
ca aceste convorbiri să 
reluate în termenii stabi- 
pentru precedentele con-

stat al dezvoltări economi- 
naționale a R. P. Mongole 
anul 1974“, prezentat de 
Sodnom, președintele Co-

a rostit o cuvîn- 
Țedenbal, 
C.C.

Convorbiri tunîsiano-zaireze
KHINSHASA 24 (Agerpres) 

— In cadrul vizitei oficiale 
întreprinse în Republica Zair 
de șeful statului tunisian, 
Habib Bourguiba, la Palatul 
prezidențial din Kinshasa, au 
avut loc convorbiri între o 
delegație tunisiană și cea za-

P.

ireză. Au fost examinate 
relevă agenția tunisiană 
presă TAP — relațiile exis
tente între cele două țări și 
posibilitățile de extindere și 

de 
pe

de

diversificare a relațiilor 
cooperare bilaterală, atît 
plan economic cît și politic.

Reuniunea Organizației 
țărilor arabe exportatoare 

de petrol
KUWEIT 24

Luni seara, a
Kuweit, o nouă reuniune

(Agerpres). 
început, în 

a 
Organizației țărilor arabe ex
portatoare de petrol (OPAEP) 
care urmează să discute 
embargoul instaurat la 17 oc
tombrie a.c. De la. această da
tă, țările O.P.A.E.P. s-au reu
nit de trei ori. La reuniunea 
începută luni vor fi audiate 
rapoartele lui Ahmed Zaki 
Yamani. ministrul saudit al

petrolului, și Belaid Abdes- 
salem. ministrul algerian al 
industriei, care au fost însăr
cinați de O.P.A.E.P. să efec
tueze un turneu de explicare 
și de contacte în 
vest-europene și în

Irakul care. în 
nu participă la embargou sub 
forma decisă de celelalte țări 
a trimis o delegație de obser
vatori la reuniunea din Ku
weit.

capitaiele
S.U.A. 
principiu

I

Venezuela își va majora prețul de referință 
la petrolul brut

CARACAS 24 (Agerpres). — 
Începînd de la 1 ianuarie 1974, 
Venezuela își va majora pre
țul de referință la 
brut — informează 
Associated Press, citînd 
se guvernamentale din Cara
cas. în urma adoptării aces-

petrolul 
agenția 

sur-

tei 
de 
ză

în Coreea de sud

măsuri; prețul la. barilul 
țiței brut exportat urmea- 
să atingă suma de 10 do

lari, ceea ce reprezintă o 
sporire cu 3,11 dolari față de 
actualul preț fixat la 7,74 do
lari per baril.

I 
I 
I
I

IN CURSUL REUNIUNII 
SALE SAptAMINALE, Con
siliul de Miniștri al Kuweitu
lui a examinat, duminică, si
tuația actuală din Orientul A- 
propiat și a fost informat des
pre conținutul convorbirilor 
purtate de această țară cu 
delegația condusă de vice- 
premierul sirian Abdel Halim 
Khaddam. Totodată. guver
nul a examinat rezultatele 
întrevederilor unor oficiali
tăți kuweitiene cu vicepremi- 
erul nipon Takeo Miki.

UN COMUNICAT OFICIAD 
AL MINISTERULUI LUCRĂ- 
RILOR PUBLICE Șl COMU
NICAȚIILOR DIN MAROC 
a anunțat că nu există nici un 
supraviețuitor al catastrofei 
aeriene care s-a produs, sîm- 
bătă seara, în Munții Ksao 
Esaghir. Toți cei 99 de pasa
geri și 6 membri ai echipaju
lui care se aflau la bordul a- 
paratului „Caravelle" au pie
rit — se arată în comunicat.

UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT AL TRIBUNALULUI 
ORDINII PUBLICE DIN MA
DRID care a judecat proce
sul intentat unui grup de 10 
militanți spanioli pe tărîm 
sindical a declarat că sentin
ța nu va fi pronunțată mai 
înainte de Anul Nou. Dezba
terile procesului au durat trei 
zile.

După cum informează agen
ția. U.P.I., din cei 34 de mar
tori citați de apărare numai 
trei au depus mărturie. cea 
maî mare parte a lor fiind 
respinși de tribunal.

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
— Actualul cincinal (1971— 
1975) reprezintă o etapă im
portantă în dezvoltarea in
dustriei producătoare de în
grășăminte artificiale a Uniu
nii Sovietice. Pe baza capaci
tăților existente și a 
care urmează a fi date 
exploatare în următorii 
se preconizează ca, în 
producția sovietică de îngră
șăminte chimice să ajungă la 
90 milioane tone. Majoritatea 
noilor unități de profil vor fi 
amplasate în apropierea Mos
covei, în Ucraina. în i 
teritoriului european 
U.R.S.S.. precum și în 
Centrală sovietică, iar 
strucția noilor fabrici va 
însoțită de modernizarea ce
lor existente. Numai în anul 
1973, în U.R.S.S. au fost date 
în exploatare unități capabile 
să livreze 9 milioane tone în
grășăminte, ceea ce reprezin
tă dublul producției capacită
ților inaugurate în primii doi 
ani ai cincinalului. Totodată, în

celor 
în 

ani, 
1975,

nordul 
i al

Asia
con-

fi

ra-viitor, producția acestei 
muri va fi orientată cu pre
cădere spre furnizarea îngră
șămintelor complexe și de 
înaltă concentrație, conținînd 
40—60 la sută substanțe nu
tritive.

DELHI
Politica Indiei țintește în 
recția unor relații prietenești 
cu toate țările lumii, a decla
rat, în cadrul unei adunări 
desfășurate în localitatea Par- 
lakhemandi, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi. Lup
ta pentru independența eco
nomică și pentru 
nevoilor 
selor ei 
tuie în 
principal 
nă renunțarea la colaborarea 
cu alte țări, a adăugat premi
erul indian.

Indira Gandhi a condam
nat, de asemenea, încercările 
unor elemente de a crea haos 
și dezordine, 
divergențele 
limbă și de 
măt poporul 
laborare cu 
făptuirea 
dezvoltare a țării.

di-

asigurarea 
țării pe baza resur- 
proprii, care consti- 

prezent obiectivul 
al țării, nu înseam-

folosindu-se de 
de religie, de 
castă. Ea a che
ia unitate și 
guvernul în 

programelor

co- 
în- 
de

Echipajul stației „Soiuz-13 
cea de-a 7-a
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

Cosmonauții sovietici Piotr 
Klimuk și Valentin Lebedev 
și-au început cea de-a 7-a zi 
de activitate în spațiu luni, 
la ora 6,30 (ora Moscovei). Ei 
continuă să îndeplinească 
programul de cercetări tehni- 
co-științifice și experimente la 
bordul- stației cosmice „Soiuz- 
13".

în ziua precedentă, cosmo
nauții au spectrofotografiat

Rezultatele alegerilor 
parțiale din Japonia

TOKIO 24 (Agerpres). — 
Cele două locuri — reprezen- 
tînd circumscripția electorală 
Fukuoka — ale Camerei Repre
zentanților a Dietei japone
ze, devenite vacante prin de
cesul deputaților titulari — 
liberal-democrați — au fost 
ocupate de candidații Parti
dului Komeita (de opoziție) și 
respectiv al Partidului 
liberal-democrat (de gu- 
vernămînt). Alegerile par
țiale de duminică au consem
nat un procent ridicat al ab
senteismului electoral : doar 
66 la sută dintre persoanele 
cu drept de vot s-au prezen
tat în fața urnelor.

In urma ocupării celor două 
locuri vacante, structura Ca-

merei Reprezentanților 
prezintă astfel : Partidul 
beral-democrat deține 280 de 
mandate din cele 491 ale ca
merei. Partidul Socialist 
ponez — 118, Partidul 
munist din Japonia — 
Komeito — 30, Partidul 
cialist-democrat — 20, un
revine unui deputat indepen
dent. iar două mandate sînt 
vacante.

se 
li

Ja-
Co-
40. 

so-
loc

“ a început
zi de activitate în spațiu

stele 
și au 
Soarelui în raze Roentgen.

/ în scopul perfecționării mij
loacelor și metodelor de na
vigație a aparatelor cosmice 
pilotate, Klimuk și Lebedev 
au efectuat 'observații și au 
fotografiat efectele luminoase 
care se produc înainte de ră
săritul și apusul Soarelui 
dincolo de linia orizontului 
terestru.

din diferite constelații 
efectuat fotografii ale

Potrivit programului de cer
cetări geofizice, cosmonauții 
au fotografiat formațiuni na
turale caracteristice pe supra
fața Terrei în mai mu|te zone 
ale spectrului și în ’diferite 
condiții de luminozitate.

Agenția TASS menționează 
că echipajul navei „Soiuz-13" 
șe simte bine, iar toate siste
mele și aparatajul științific 
funcționează normal.

MARȚI, 25 DECEMBRIE

Matineu

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Legenda negrului Char
ley ; Republica : In umbra 
violenței ; PETRILA : Fugi 
ca să te prindă ; LONEA — 
Minerul: Maria Stuart; VUL
CAN: La răscruce de vînturi; 
LUPENI — Cultural : Jan
darmul la plimbare ; Munci
toresc : O zi mai lungă decît 
un an.

5,00 JJuletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 — 8,08 Rqdioprogramul 
dimineții ; 8,08 înflorești, pă-

mmt al bucuriei ; 8,30 La mi
crofon melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri ; 9.30 A- 
tlas cultural ; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Melodii popu
lare din Moldova ; 10,30 Se- 
lecțiuni din opereta „Vînză- 
torul de păsări" ; 11,00 Bule
tin de știri ; 11,15 Intermezzo 
ritmic ; 11,30 „Sub mîndre 
flamuri" ; 12.00 Discul zilei;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz ; 14,00 
Din creația compozitorilor 
noștri ; 14,35 Cîntece de dra
goste și jocuri populare : 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Opereta „Piatra din casă" :
15.30 Muzică de estradă ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Me
lodii populare instrumenta
le ; 16,40 Cîntecftl săptămî-

17,00 In sunet de fanfa-
17,10 Radiocabinet de 

informare și documentare ; 
17,30 Concert de muzică 
populară ; 18,00 Orele serii ;

Zece melodii preferate; 
Revista șlagărelor ;

Opera românească, cro- 
a istoriei ; 22,00 Radio- 

Concert de

20.00
21,00
21,30
nică
jurnal ; 22,30 
seară : 24,00 Buletin de știri;
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio ; 
18,10 Caleidoscop distractiv ;
18.25 Emisiunea „Viața mu
zicală" ; 18,50 Fișier biblio
grafic ; 19,00 Drag mi-e cîn
tecul și jocul — program de 
muzică populară la cererea 
ascultătorilor ; partea
19.25 Jurnal sătesc ;
Drag mi-e cîntecul și jocul : 
partea a 2-a ; 19,45 Orizont
științific.

1 :
19,30

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

10,00
10,05
10,10

10,55

vacanță. 
Cele 12 luni ale anului 
de S. Marșak Specta
col realizat de Teatrul 
„Ion Creangă". 
Telex.
Avanpremieră.
Revista literar-artisti- 
că TV (reluare).
Film serial. Omul din 
curtea de trecere 
Telejurnal.

17’,30

(IV)

pen- 
agri-

12,00
16,00—17,00 Lecții T.V. 

tru lucrătorii din 
cultură.

Curs de limbă germa
nă. Lecția 73.
Telex.
Cum vorbim. 
Muzică.
Anuar economic TV (I).

\

Campanie la scară națională 
în favoarea 

unei constituții democratice

INDUSTRIA AMERICANA 
CONSTRUCTOARE DE AU- 
TOMOBILE consemnează în 
acest an, o producție record 

.de 9 668 164 unități. Recordul 
anterior, de 8 848 507 auto
vehicule fusese stabilit în 
1968. Cifra se înregistrează în 
ciuda închiderii 
săptămînă a 
uzine și linii

în această 
aproximativ 20 
de asamblare.

SEUL 24 (Agerpres). — Un 
grup de 30 de reprezentanți 
marcanți ai vieții publice și 
religioase sud-coreene a ini
țiat o campanie la scară na
țională, în scopul strîngerii 
de semnături în favoarea u- 
nei constituții democratice. 
Acești militanți au declarat

Construcția de sate-pilot 
în Algeria

ALGER 24 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Iones- 
cu, transmite : La scurt timp 
după ce Ain-Nehala a fost în
scris pe harta administrativă 
a Algeriei ca primul sat-pilot 
din proiectul 'celor 1 000 pre
văzute să ia ființă în prima 
etapă a Revoluției agrare, al
geriene, alte asemenea așezări 
moderne, implantate tot în 
zone agricole de primă impor
tanță, cum ar fi Ras Bouira, 
Maamoura, Chebikie, Amieur 
și-au mai primit recent bene
ficiarii. Se concretizează ast
fel o importantă acțiune pe 
plan național care vizează, 
printre altele, asocierea me
diului rural la întregul pro
ces revoluționar prin care tre
ce țara în momentul de față. 
Zeci de așezări rurale de a- 
cest fel sînt în curs de edifi
care, întrucît potrivit preve-

derilor, pînă la sfîrșitul atju- 
lui în curs, 100 sate-pilot vor 
fi date în folosință fe,ahilor 
săraci fără de pămînt, sau cu 
pămînt puțin.

Toate vilaiatele Algeriei 
prezintă în prezent imaginea 
unor imense șantiere. Se con
struiește intens, zi și noapte, 
în efortul de a recupera anii 
îndelungatei dominații străine, 
care, îndeosebi în mediul ru
ral, a lăsat urme greu de 
șters. Nu demult a început 
și construcția primului sat-pi
lot montan. Ia El Kouachia, 
în Munții Aurjs.

Așezări rurale similare 
iau ființă și în zonele deșer- 
tice ale țării. Acestea sînt 
considerat^ de o deosebită im
portanță, , deoarece vizează 
posibilitatea sedentarizării 
populației nomade din 
trema sudică a țării.

Schimbările înnoitoare 
satele algeriene pe linia 
bunătățirii condițiilor de
cuit sînt însoțite de procesul 
formării de hoi cooperative 
agricole de producție, coope
rative polivalente de servi
cii și asociații țărănești de 
întrajutorare.

că vor cere oficial așa-zisu- 
lui președinte Pak Cijan Hi 
să introducă o moțiune în
vederea modificării actualei 
.,constituții", considerate to
tal nesatisfăcătoare de popu
lația sud-coreeană. 
după inițierea acțiunii au 
fost strînse primele 
mii de semnături.

★

In încercarea de a 
ne cererilor tot mai 
roase și mai insistente, 
ultima vreme, ale opiniei pu
blice de a fi instaurată demo
crația și de a se pune capăt 
represiunilor, regimul de 
Seul a emis un „ordin 
cial de alarmă" pentru 
samblul teritoriului sud-core- 
ean, valabil între 23 decem
brie a.c. și 2 ianuarie 1974. 
respectivul interval fiind de
clarat „perioadă de alertă", sub 
pretextul „menținerii securi
tății".

Imediat
Și 

cîteva

se opu- 
nume- 

din

la 
spc- 
an-

ex-

din 
îm-
lo-

19,05

19,30
20,00
20,05

Sinules-

Noile
Lambsy.

Cîntă Benone
cu.
1 001 de seri, 
pățanii ale lui 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii. 
Seară de teatru. ...Eseu 
de Tudor Mușatescu. 
Vedete internaționale. 
24 de ore. România în 
lume.

----- ♦

în
de

3

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani : 
grade : Paring : 3 grade.

Minimele: Petroșani: —4 
grade, Paring : — 1 grad.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 49 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme fru
moasă, cu ceață persistentă 
în special dimineața. Vîntul 
va sufla slab din sectorul 
sudic.

HOUSTON 24 (Agerpres). — 
In cursul zilei de duminică, 
membrii echipajului „Skylab- 
3" au continuat activitatea 
complexă de observare asupra 
Soarelui și Pămîntului. Ed
ward Gibson însă a înregis
trat pe peliculă o serie de 
imagini ale cometei Kohou- 
tek, care — a precizat astro
nautul — a fost deosebit de 
vizibilă pentru cei de pe na
vă. Gerald Carr și William 
Pogue, care vor efectua, marți 
o ieșire extravehiculară, speră 
să înregistreze noi imagini ale 
cometei Kohoutek. a căror ca
litate să fie chiar mai bună 
decît cea a imaginilor luate de 
colegul lor.

T

I
I
I

UNOR DATE 
date publicității 
în anul 1973. 

crescut

POTRIVIT
STATISTICE 
la Varșovia, 
populația Poloniei a 
cu 310 000 de persoane, ajun- 
gînd la 33,5 milioane de oa
meni.

TABLOUL LUI REM
BRANDT, furat săptămîna 
trecută la Cincinati (Ohio) 
a fost recuperat. Poliția a 
reușit să-i depisteze și să-i re
tină pe autorii furtului. Cel 
de-al doilea tablou care a 
fost furat cu același prilej a 
fost descoperit în apropiere 
de oraș.

UN PUTERNIC INCENDIU 
a pustiit peste 200 000 de hec
tare. distrugînd numeroase 
ferme și omorînd cîteva zeci 
de mii de vite în provincia 
argentiniană Pampa, situată 
la 800 kilometri sud-vest de 
Buenos Aires. >

FAPTUL DIVERS PE GLOB
„Obiecte misterioase** în 
zbor deasupra Romei
ROMA (Agerpres). — Do

uă „obiecte misterioase" au 
fost văzute pe cer, dumini
că, la Roma în apropierea 
pieței San Piettro, de mai 
multe persoane — informea
ză agenția France Press. Po
trivit mărturiilor, era vorba 
de două corpuri rotunde și 
de culoare alburie. Cele do
uă corpuri, care păreau de 
două ori mai mari decît Lu
na. au efectuat o amplă 
mișcare circulară pe cer 
timp de circa 20 de minute.

Poliția din Roma a pri
mit numeroase apeluri tele
fonice, semnalîndu-i-se pre
zența pe cer a unor „obiec
te misterioase".

țurilor montane sau a masi
velor izolate din Atlantic nu 
este haotică, munții fiind 
concentrați. în general, în 
lungul faliilor geologice 
Masivele de maximă altitu
dine se întîlnesc în regiuni
le vulcanice, de felul celor 
în care se află insulele Ber- 
mude, Azore sau Canare.

Recordul lumii la... ouat

Schemă a munților 
submarini din Oceanul 

Atlantic
MOSCOVA (Agerpres). — 

O schemă o munților sub
marini din Oceanul Atlan
tic a fost alcătuită de cer
cetătorii sovietici pe baza 
materialelor cartografice și 
a literaturii de specialitate 
reflectînd cele mai recente 
date culese de expedițiile o- 
ceanice sovietice și ale altor 
țări.

C'onsiderînd drept munți 
protuberantele submarine cu 
înălțimi de peste 1 000 
metri, autorii schemei
constatat că dispunerea lan-

TOKIO (Agerpres). — Se 
pare că recordul lumii la.. 
ouat a fost bătut de trei găini, 
rasă Leghorn, aparținînd unui 
fermier japonez din localita
tea Matsue, situată la 550 
km vest de Tokio. Una din 
găini face, în fiecare zi, cî- 
te trei ouă, iar celelalte — 
cîte două și aceasta începînd 
din luna august. Fermierul 
nu le „îndoapă", ci, ca și 
ceilalți crescători de păsări 
din Japonia, el le hrănește 
zilnic cu pește și cu deșeuri 
rezultate din prelucrarea 
rezului.

I
Far care funcționează 

energie solară

o-

CU

de 
au

TOKIO (Agerpres). — 
una din insulele situate 
nord est de Hokkaido a fost 
instalat un far care funcțio
nează cu energie solară.

Unic în lume, noul 
folosește 24 de baterii
lare, care sînt schimbate o- 
dată la trei luni.

Pe 
la

far 
so-
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