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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe participanții 

la Seminarul international
9 

„Studenții și securitatea
europeană"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, luni, la amiază, 
în sala de marmură a Casei de cultură din Sinaia, cu parti
cipanții la lucrările Seminarului internațional ..Studenții și 
securitatea europeană", care s-au desfășurat la București.

La întrevedere au participat tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. Traian 
Șțefânescu. prim-secretar al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele 
tineretului. Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.

Erau, de asemenea, prezenți Ion Catrinescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Prahova al P.C.R. Constantin 
Neagu. primarul orașului Sinaia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu vii și în
delungi aplauze la sosirea in mijlocul reprezentanților tine
retului studios. Participanții la seminarul internațional, im
portantă reuniune universitară și-au manifestat deplina sa

tisfacție de a se întîlni cu președintele Consiliului de Stat, 
exprimînd înalta lor stimă și considerație față de politica 
promovată cu consecvență de România socialistă, personal 
de conducătorul ei, pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte, o lume a păcii. înțelegerii și conlucrării fruc
tuoase în care fiecare națiune să se poată dezvolta in con
formitate cu năzuințele sale legitime, pentru atenția deose
bită acordată tinerei generații și rolului ei in soluționarea 
marilor probleme ale omenirii contemporane.

Adresîndu-sc tovarășului Nicolae Ceaușescu. în numele 
reprezentanților studenților din Bulgaria. Cehoslovacia. Po
lonia. Ungaria și U.R.S.S. și ca reprezentant al Tinere
tului Liber German. Klaus Sommer, membru al C.C. al Ti
neretului Liber German (R.D.G.), a spus : Doresc să vă 
mulțumesc în modul cel mai cordial pentru posibilitatea 
oferită de a avea o întîlnire cu dumneavoastră, tovarășe 
secretar general al Partidului Comunist Român.

La reuniunea noastră din București am avut posibilita
tea să discutăm cu reprezentanți ai diverselor universități
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși și prieteni.
Aș dori, în primul rînd. să 

adresez un salut călduros tu
turor celor prezenți aici, re
prezentanți ai universităților 
din o serie de țâri europene, 
din Statele Unite și Canada, 
si să exprim satisfacția mea, 
a Consiliului de Stat, pentru 
această reuniune universitară 
consacrată securftațlF'Europe
ne. (Aplauze puternice).

Reuniunea are loc în împre
jurări deosebite nu numai 
pentru Europa, ci pentru în
treaga lume. S-au obținut a- 
numite rezultate în afirmarea 
unei politici noi. în direcția 
lichidării vechii politici de 
forță și dictat. în așezarea re
lațiilor dintre state și popoa
re pe baze noi, de egalitate, 
respect al independenței și su
veranității. neamestec in tre
burile interne, pe o colabora
re și conlucrare fructuoasă in 
scopul dezvoltării economico- 
sociale a fiecărei națiuni.

In imprimarea noului curs 
spre destindere, rolul hotări- 
tor l-au avut masele largi, 
popoarele de pretutindeni. 
Trebuie să menționez că ti
neretul, tineretul universitar, 
a jucat și joacă un rol activ 
în imprimarea acestui nou 
curs în viața internațională.

Fără îndoială că înfăptuirea 
securității în Europa cores
punde năzuințelor spre cola
borare ale tuturor popoarelor 
continentului, ale întregii lumi. 
S-au obținut în această privin
ță o serie de rezultate : a în
ceput conferința general-euro- 
peană. sint in curs lucrările 
de la Geneva ce urmează să 
statueze principiile care să 
stea la baza relațiilor dintre 
statele continentului euro
pean, să pună bazele unor ra
porturi noi. de largă colabora
re. între toate națiunile. Du
pă cit am fost informat, in 
cadrul acestei reuniuni s-au 
subliniat multe din aceste pro
grese — dar trebuie să avem 
în vedere că ceea ce s-a reali
zat pînă acum pe calea destin
derii constituie numai un în
ceput. Mai sint încă des
tule obstacole de în
vins mai există încă 
forțe, reacționare ce ar dori 
să oprească acest curs nou, 
care renunță cu greu la ve
chea politică de forță, de dic
tat și amestec în treburile al
tor state. De aceea, accentua
rea cursului destinderii. înfăp
tuirea securității europene im
pun mai mult ca oricînd u

nirea tuturor forțelor progre
siste. antiimperialiste.

Desigur, pot fi — și sînt — 
diverse păreri asupra căilor 
de înfăptuire a politicii noi. 
De altfel, nu numai in proble
mele internaționale sau în pro
blemele științelor sociale sînt 
păreri deosebite : în înseși ști
ințele naturii și tehnice asu
pra unor probleme apar pă
reri sau soluții deosebite — și 
aceasta nu e cu nimic anor- 
mâl .Dimpotrivă, este un lu
cru cit se poate de natural să 
fie așa ; numai atunci cînd a- 
supra diferitelor probleme ca
re preocupă omenirea se con
fruntă în mod liber părerile, 
fără prejudecăți, fără preten
ția că cineva deține monopo
lul adevărului absolut. por- 
nindu-se deci de la înțelegerea 
necesității unui schimb liber 
de păreri și de idei, de căutări 
novatoare, se poate ajunge la 
găsirea celor mai potrivite so
luții pentru organizarea mai 
bună a lumii, a conlucrării 
între popoare, a realizării pă
cii.

Trebuie să vă declar deschis 
că pe noi nu ne jenează in nici 
un fel existența părerilor di
ferite. Pînă la urmă dacă am 
avea toți același fel de a gîn- 
di. poate nici n-ar mai fi ne
voie să ne intilnim. Ne-ar fi 
ușor să ne punem de acord 
printr-o circulară sau mai știu 
cu cum, și toată lumea să ri
dice mîinile că e de acord și 
ne-am vedea de treabă. Or, a- 
tunci cînd există țări cu o- 
rînduiri sociale diferite, cînd 
există concepții filosofice și 
concepții religioase diferite, 
cînd sînt diferite mo
duri de a aborda or
ganizarea lumii și a 
relațiilor dintre oameni este 
normal să apară și să existe 
păreri deosebite. Noi conside
răm că tineretul, la fel ca 
toate popoarele — ca o parte 
a popoarelor lor — trebuie să 
abordeze cu curaj problemele 
pe care le ridică viata si dez
voltarea lumii de astăzi. Sint. 
intr-adevăr probleme cruciale. 
PopoareL isi pun întrebarea 
ce trebuie făcut pentru a li
chida politica imperialistă, co
lonialistă. ncocolonialistă. 
pentru a asigura fiecărei na
țiuni dreptul la o dezvoltare 
liberă corespunzătoare năzu
inței sale, fără nici un a- 
mestec din oartea nimănui. 
Aceasta este problema care se 
pune astăzi in fața lumii ! (A- 
plauze puternice).

Care este locul tineretului u- 
niversitar. în această lume ? 
După părerea mea. locul său 
este alături de clasa munci
toare, alături de masele largi 
populare, să contribuie la uni
rea tuturor forțelor pentru a 
lichida definitiv vechea orien
tare in politica internațională, 
vechile practici în . raporturile 
dintre state și pentru a așeza 
relațiile internaționale pe ba
ze noi. Tineretul — atît cel 
muncitoresc, țărănesc, cit și 
intelectual, deci și tineretul 
de pe băncile universităților 
— este chemat să fie unul din 
factorii cei mai activi în rea
lizarea acestei noi politici în 
viața internațională. Cei care 
astăzi se află pe băncile uni
versităților se preocupă de în
sușirea științei și culturii —, 
care pînă la urmă, nu au gra
nițe — și trebuie să facem to
tul ca întreaga omenire să ai
bă acces liber la toate cuceri
rile științei și civilizației mo
derne. Numai așa omenirea 
va putea să obțină noi pro
grese pe calea unei dezvoltări 
superioare.

In aceste condițiuni, tinere
tul universitar, împreună cu 
întregul tineret, cu masele 
largi populare, este chemat să 
fie tot mai activ în această 
grandioasă luptă pentru o lu
me mai dreaptă și mai bună. 
Aceasta este, după părerea 
mea, rolul și menirea tinere
tului universitar în zilele de 
astăzi. Oriunde in lume — în 
Europa, în America Latină, 
în Asia, în Africa, pretutin
deni — se pun probleme ho- 
tărîtoare pentru soarta multor 
popoare, a însăși omenirii. 
Trebuie să spun că mi-au pro
dus mare satisfacție întîlniri- 
le recente pe care le-am a- 
vut cu studenții din cîteva 
țări din America Latină. Cu 
acest prilej, am făcut consta
tarea plăcută că tineretul u- 
niversitar de pe acest conti
nent este preocupat de a li
chida dependenta țărilor lor 
de monopolurile imperialiste, 
de a asigura ca bogățiile na
ționale ale fiecărui stat sâ fie 
stăpînite de propriul popor, 
pentru a-și asigura bunăstarea 
și fericirea. Tineretul univer
sitar se găsește în primele 
rinduri ale acestei lupte drep
te și mărețe.

In același spirit cred că tre
buie să acționeze și tineretul 
din Europa. Desigur. Europa 
este un continent cu tradiții, 
cu istorie, cu o veche civiliza

ție, care are succese mari în 
dezvoltarea sa economică. Dar 
sint multe lucruri de îmbună
tățit, de schimbat și in Euro
pa. In Europa sint țări socia
liste. sint și țări capitaliste, și 
trebuie să înțelegem că secu
ritatea europeană înseamnă a 
învăța să conlucrăm in mod 
liber, pe principiul egalității 
și să realizăm realmente o no
uă politică în Europa. Să fa
cem ca Europa să devină un 
continent al păcii și colaboră
rii, care să exercite o influen
tă puternică în lume, să asi
gure triumful politicii noi de 
egalitate între toate națiuni
le, al unei lumi a păcii și 
dreptății sociale. (Aplauze pu
ternice).

Știu că preocupările tuturor 
celor de pe băncile universi
tăților sint de a învăța. de 
a-și însuși prețioasele cuceriri 
ale științei și culturii univer
sale : dar în același timp nu 
putem și nu trebuie sâ admi
tem ca tineretul universitar să 
rămină în afara preo
cupărilor privind dezvoltarea 
societății omenești. Prcocupîn- 
du-vă de a vă însuși tot ce e 
mai înaintat în știința și cul
tura universală, trebuie să fiți 
totodată în primele rinduri a- 
le luptei pentru afirmarea in 
lume a principiilor de egali
tate. de umanism, de drepta
te socială. In acest spirit tun 
dori noi să se dezvolte conlu
crarea între popoare, intre ti
neret, între tineretul univer
sitar din Europa și din întrea
ga lume. Și. dacă într-o anu
mită măsură această reuniune 
din București a contribuit la 
aceasta, atunci intr-adevăr 
putem spune că ea are rezul
tate pozitive.

Aș dori să vă rog pe toți cei 
prezenți să adresați colegilor, 
prietenilor dv. din toate cen
trele universitare pe care le 
reprezentați. urarea mea. a 
poporului român, de noi suc
cese în întreaga activitate a 
studențimii și tineretului din 
țările respective, de întărire 
a colaborării și unității tine
retului in lupta pentru drep
tate socială, pace și colaborare, 
pentru o Europă a securității 
și a cooperării pașnice, pentru 
o lume mai bună în care fie
care națiune să se poată dez
volta așa cum dorește.

Vă doresc multă sănătate, 
succes deplin în activitatea 
dumneavoastră, multă ferici
re. (Aplauze puternice, pre
lungite).

I Mecanizare - I
I spor de j
| productivitate
I Concentrarea producției I 
I și mecanizarea lucrărilor • 
I miniere caracterizate prin- I

tr-un volum mare de num- I 
Ică constituie preocupări i 

constante la mina Vulcan. I
In acest sens, in scopul j 

I mecanizării tăierii in aba- I 
taj, două din cele trei aba- 

I taje frontale ale sectorului 
J IV au fost dotate cu combi- 
• ne de tipul 2 K-52. Prima 
I dintre ele funcționează in 
■ stratul 13, blocul VIII, iar a 

doua este introdusă in sub- 
| teran, fiind in curs de mon- 
I tare. Demn de menționat 
I este și faptul că in cele do- 

uă abataje frontale lucrea- 
I ză brigăzi de mineri condu- 
I se de I. Milca și N. Ciobă- 
I noiu a căror iscusință în 
| organizarea muncii consti- 
Ituie garanția exploatării in 

condiții optime a acestor 
(importante utilaje. Primele

rezultate cu noile utilaje 
sînt bune, sporurile de pes
te 3 000 de kg Post înregis- 

I trate la productivitatea 
I muncii confirmînd previzi- 
I unile legate de creșterea e- 
| ficienței lucrului in abataj.

Rodnicie 
în abataje 

I ia mina Lonea
I Consemnăm rezultatele 
I rodnice pe care minerii din 
(abatajele sectorului V al 

minei Lonea le-au obținut 
Iin perioada ce a trecut de 

la începutul anului.

Ortacii Iui Constantin I Chițoiu, realizînd zilnic 
• randamente înalte — cea 
I mai ridicată 11,73 tone post, i 
| cu peste 4 tone/post deasu- | 
I pra celei planificate — a- . 
I veau extrase în plus, pînă I 
Iieri, 118 tone de cărbune, 

iar minerii din brigada con- I 
dusă de Gheorghe Cuzulov, | 

I in aceeași perioadă, au pro- | 
I dus peste plan 161 tone I 
I cărbune. Măsurarea volu- , 
* inului excavat la alte trei I 
| abataje ale sectorului, a că- 1 

ror producție este deversată I 
I intr-un suitor colector co- I 
I mun, denotă că și brigăzile I 
Icare muncesc aici au reali- | 

zat producții suplimentare i 
(față de plan : brigada con- I 

dusă de Ludovic Repaș —

191 tone, cele conduse de I 
Iosif Bucur și Ioan Dam ia- I

I novici 80 și respectiv, 50 i 
tone cărbune.

Trenuri 
I cu supratonaje j 
I Atenția deosebită pe care i

o manifestă întregul perso- I 
nai din cele trei ture de . 

I serviciu ale stației Petro- I 
I șani. compunerii și expedi- • 
| erii trenurilor de marfă, a I 
J prilejuit, încă din primele I 
■ zile ale anului 1974, expedi- i 
I erea unor trenuri cu tona- | 
’ je peste prevederi. ț

In perioada 1-13 ianuarie • 
ia.c.. au fost compuse 13 tre- I 

nuri de marfă cu tonaje J 
I sporite îndrumindu-sc spre I 

unitățile economice din ța- . 
1 ră cu 6 313 tone mai multe | 
I produse decit sarcina plani- I 
| ficată. 1

VALEA JIULUI '74
Noi dimensiuni în dezvoltarea

social-economică,
in progresul multilateral

LUCRĂRILE CELEI DE-Â XXI-Ă SESIUNI
A CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL
Ieri dimineața s-au desfășu

rat lucrările celei de-a XXf-a 
sesiuni a Consiliului popular 
municipal. Au luat parte de
putății și invitați din partea 
conducerilor unităților econo
mice și instituțiilor social-cul 
turale.

La lucrările sesiunii a. par
ticipat tovarășul Vichente Bă
lan. prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Hu
nedoara.

Deschizînd lucrările sesiu
nii. tovarășii] Clement Nc- 
gruț, prim-secretar al Comite
tului municipal do partid, 
președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar municipal, a supus spre 
aprobare deputaților urmă
toarea ordine de zi :

1) Măsuri organizatorice. In 
cadru] primului punct depută
ții au aprobat eliberarea din 
funcția de vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal pe 

ANGAJAMENTUL
Consiliului popular al municipiului 

Petroșani, pentru susținerea angaja
mentului Consiliului popular al județului 
Hunedoara, ca răspuns la chemarea 
Consiliului popular al județului Bihor
Consiliul popular al municipiului Petroșani, 

întrunit in cea de a XXI-a sesiune, luind in 
dezbatere realizarea planului economic și a 
bugetului local pe anul 1973, precum și 
prevederile planului de dezvoltare economi
co-socială in profil teritorial și ale bugetului 
pe anul 1974, apreciază că, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, oame
nii muncii din municipiul Petroșani, muncind 
cu multă însuflețire și dăruire, alături de în
tregul nostru popor, pentru transpunerea in 
viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale ale parti
dului, precum și indicațiile conducerii de 
partid și de stat, au obținut in anul care a 
trecut succese importante in dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a municipiului, atil 
in domeniul conducerii economiei și vieții 
sociale, cit și a dezvoltării democrației socia
liste, a ridicării nivelului de trai material și 
spiritual al populației.

Considerăm ca succesele noastre de pînă 
acum, ca și cele viitoare, constituie dovada 
voinței oamenilor muncii din Valea Jiului de 
a aduce o contribuție cit mai substanțială Io 
construirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

Consiliul popular al municipiului Petroșani, 
constată cu legitimă mîndrie că angajamen
tele luate ca răspuns la chemarea lansată 

V

de Consiliul populcr al județului Maramureș, 
au fost îndeplinite și depășite.

Fabrica de industrie locală a realizat in 
anul 1973 un volum suplimentar de produc
ție marfă de 1 790 000 lei, depășindu-se an
gajamentul luat cu 1 290 000 Iei, s-au dat peste 
plan mobilă in valoare de 5 000 lei, piese de 
schimb și utilaje in valoare de 100 000 lei.

Planul livrărilor la fondul pieții a fost de
pășit cu 174 000 lei, asigurindu-se in același 
timp o îmbunătățire a calității acestora.

S-au obținut importante realizări in între
cerea patriotică pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localităților, efectuindu-se 
lucrări in valoare de peste 125 milioane lei.

Succese insemnate s-au înregistrat și in 
sectoarele de sistematizare, construcții mon
taj, aprovizionare și prestări de servicii către 
populație, invățămint, cultură, sănătate, etc.

Exprimind voința tuturor cetățenilor din 
Valea Jiului, Consiliul popular al municipiu
lui Petroșani, ca răspuns la chemarea 
Consiliului popular al județului Bihor, 
se angajează la întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
prevăzute pentru anul 1974 in principal la 
următoarele obiective.

(Continuare in pag. a 3-a)

I. F. A. „ViSCOZA** LUPENI, Tinăra bobinatoare Elena Bu- 
delecan se bucură de aprecieri deosebite in secția a lll-a bobi- 
naj datorită conștiinciozității sale la locul de muncă și calității 
bune a produsului care-i trece prin miini.

Foto : Ion LICIU

tovarășul Cazan Ionel si au 
ales in această funcție pe to
varășul Vasilc Oros. secretar 
al Comitetului municipal de 
partid.

2) Expunerea de motive 
pentru adoptarea proiectului 
de hotărîrc cu privire ia pla
nul de dezvoltare economico- 
socială in profil teritorial a 
municipiului Petroșani pe a- 
nul 1974 — prezentată de to
varășul Traian Blaj, prim-vi
cepreședinte al Consiliului 
popular municipal.

3) Expunerea de motive la 
proiectul de hotărîre pentru 
adoptarea bugetului local pe 
anul 1974. prezentat de tovară
șul loan Moraru șeful Cir
cumscripției financiare a mu
nicipiului.

4) Angajamentul Consiliu
lui popular municipal pentru 
susținerea angajamentului 
Consiliului popular județean 
Hunedoara ca răspuns la che
marea Consiliului popular al 
județului Bihor.

Pe marginea materialelor 
prezentate au luat cuvîntul 
deputății Vaier Dan, Emerik 
Farknș, Tcnfil Blag. Nicolae 
Aldica, Ioan Vladislav, Vasilc 
Bcteringhe, Albert Kalath, E- 
lena Zcța, Victor Brașovcanu, 
Mihai Enache, N. Deliorcanu 
și Simion Mogoș.

Concluzionind pe marginea 
problemelor puse in dezbate
rea sesiunii, tovarășul Vichen- 
te Bălan a făcut prețioase re
comandări pentru îmbunătăți
rea metodelor și stilului de 
muncă ale comitetelor execu
tive. subliniind principalele 
direcții asupra cărora va tre
bui să se îndrepte atenția tu
turor deputaților. a unităților 
subordonate consiliilor popu
lare pentru înfăptuirea obiec
tivelor din planul de dezvolta
re economico-socială a muni
cipiului pe anul 1974.

Tn încheierea lucrărilor se
siunii. deputății au adoptat 
hotârîri corespunzătoare.

Pentru 
o siguranță 
deplină în 

funcționarea 
agregatelor

Șeful secției de repara
ții termo-mecanice de la 
U. E. Paroșeni, inginerul 
Gheorghe Dinea. este u- 
nul din cei mai experi
mentați tehnicieni. De nu
mele comunistului Dinea 
se leagă multe realizări ale 
acestei secții, care a obți
nut. în anul trecut, nenumă
rate succese.

Intr-o convorbire recen
tă inginerul Gheorghe Di
nea. printre altele, a de
clarat : „Pentru mărirea si
guranței in funcționarea
agregatelor energetice, co
muniștii secției motoare, au 
răspuns la chemarea con
ducerii uzinei prompt. în- 
dreptîndu-și eforturile spre 
finalizarea unor importante 
lucrări și reparații la moa
ra 5 B, E. P. Wedag 1 A și la 
pregătirea și efectuarea lu- v 
crărilor de remediere de la 
moara 4 A. Amintesc dintre

Iuliu POPA.
E. G. E. Paroșeni

(Continuare in pag. a 3-a) ,

„TAVANUL 
ARTIFICIAL4 ... 

PREMIAT

La al VlII-Iea festi
val al cineaștilor a- 
matori de la Oțelul 
Roșu (22-23 decembrie 
1973), premiul pentru 
cel mai bun film pe 
tema protecției mun
cii a fost acordat peli
culei „Tavanul artifi
cial", producție a cine- 
clubului Amafilm din 
Lupeni. Scenariul a- 
parține inginerului 
Constantin Teodorescu 
(de la E.M. Lupeni). 
imaginea lui Constan

tin Armeanu, iar asis
tența tehnică lui Ion 
Flori. La festival au 
participat Vasile Iovu, 
Corne] Rusu si Arpad 
Crișan. membri ai 
cineclubului.

SCHIMB DE 
EXPERIENȚA

Joi. la ora 13. la mi
na Uricani va fi orga
nizat un schimb de ex
periență cu tema ..Sa
la de apel, loc princi
pal de desfășurare a 
activităților politice și 
culturale**. Vor parti
cipa secretari cu pro
paganda ai comitetelor 
orășenești de partid, 
responsabilii cu pro
paganda de la comite
tele de partid ale ex

ploatărilor miniere, 
responsabili ai comisi
ilor de propagandă a- 
le comitetelor orășe
nești și comunale de 
partid, directorii clu
burilor și caselor de 
cultură din Valea Ji
ului.

CASA DE COMENZI

De Ia conducerea 
întreprinderii comer
ciale de stat pentru 
produse alimentare a- 
flăm că. in acest an. 
în trei mari magazine 
din rețeaua întreprin
derii vor funcționa mi
crocase de comenzi cu 
servire la domiciliu. 
Este vorba de unități- 

I le nr. 18 Petroșani (te
lefon 11813), nr. 17 Lu

peni (telefon 231) și 
nr. 58 Vulcan (telefon 
177). Acestora ii se va 
adăuga, in curind, o 
altă casă de comenzi, 
in Petrila. probabil pe 
lingă magazinul nr. 42 
„Autoservire" de la 
complex.

MULT SUCCES!

Componcnții lotului 
divizionar A „Jiul" au 
început perioada de 
pregătiri precompeti- 
ționale. După o bine
meritată vacanță, sub 
îndrumarea antrenoru
lui Traian Ivănescu, 
fotbaliștii din Petro
șani s-au reunit vineri 
pentru efectuarea pri
mului antrenament de 
acomodare, refacere și

redobîndirca condiției 
fizice. Le urăm mult 
succes !

...INA ?

O nouă unitate de 
alimentație publică ? 
Nu, este vorba de res
taurantul „Cina" din 
Lupeni. Buna sa repu
tație nu este onorată 
in prezent de această 
carte de vizita pe care 
o reprezintă firma. 
Cele cîteva litere care 
au mai rămas (la fel 
ca și in multe alte lo
curi...) în culori și for
me ciudate, ne deter
mină să ne întrebăm 
pe cînd o rezolvare co
respunzătoare a pro
blemei întreținerii fir
melor luminoase ?

SALA DE SPORT LA 
SOHODOL

Au început lucrările 
la noua sală de sport 
a elevilor școlii din 
Sohodol, cartierul e- 
nergeticienilor din Pa
roșeni. Sala va fi a- 
menajată și înzestra
tă cu toate aparatele 
necesare in subsolul 
blocului „I**. Conduce
rea U.E. Paroșeni (in 
al cărei patronaj se a- 
flă școala), acordă o 
atenție deosebită sălii 
de sport, colaborind 
pentru realizarea ei 
îndeaproape cu condu
cerea școlii și comite
tul de părinți.

PENTRU UNITĂȚILE 
DE CROITORIE §1 

TRICOT X JE

Zilele acestea, uni
tățile de croitorie și 
tricotaje' aparținind 
cooperativei „Unirea" 
din Petroșani, au fost 
aprovizionate din a- 
bundență cu materie 
primă de sezon Uni
tățile de tricotaje au 
primit peste o sută kg 
de fire P.N.A. de di
verse culori, iar cele 
de croitorie, circa do
uă sute metri d« *•*-

® Manifestări in cadrul „Cu
pei tineretului** : concursuri 
de patinaj și șah.

In ajutorul asociațiilor 
sportive.

) După prima etapă a cam. 
pionatului municipal de po
pice.

) Marginalii la finele cam
pionatului de toamnă asu
pra comportării echipelor 
de rugbi — Știința și fot
bal - Minerul Lupeni.
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Manifestări în cadrul „Cupei tineretului"

UN ATRACTIV CONCURS DE PATINAJ 
DOTAT CU TROFEUL „ZBURĂTORUL"

Zilele geroase de iarnă 
așteptate cu nerăbdare d< 
iubitorii sportului cu pati
ne. au sosit și. odată cu ele 
luciul ghețu a fost acoperit 
cu un joc de linii lăsat de 
patinatorii de toate vlrstelc. 
Pe puținele patinoare, sute 
de copii învață sau iși per 
fecționeazâ modestele cunoș
tințe în domeniul patinaje 
Iui. Ne întîlnim și cu trad: 
ționalele concursuri de pa 
tinaj. Un astfel de concurs 
s-a organizat duminică ia 
patinoarul din Lupeni, de 
către Casa pionierilor din 
localitate (director Vasil v 
Nițcscu). dotat cu „Cupa 
Zburătorul".

Concursul s-a Înscris h. 
cadrul acțiunilor dedicat» 
celei de-a 25-a aniversare d< 
la înființarea Organizație: 
pionierilor, cit și în cadrul 
„Cupei tineretului". Au par
ticipat 86 pionieri și școlari 
de la școlile generale nr. 1 
2. 3. 6 Lupeni și Școala ge 
noralâ nr. 1 Vulcan.

La ora 9.30. înaintea star
tului. la patinoar au fost 
arborate drapelele organiza
ției pionierilor, sunetul tobe
lor și trompetelor vestind 
că aici arc loc un concurs 
pionieresc. La start s-au a- 
liniat pionieri de toate vîrs- 
tele. Lăudabilă este inițiati
va casei pionierilor de a in
vita la acest concurs și . pe 
viitorii purtători ai cravate
lor purpurii cu tricolor, șco 
lari din clasele T. chiar do la

îndrumări tehnice privind încheierea etapei I (pe 
asociații) a ediției de iarnă a „Cupei tineretului”

Săptămina aceasta se va 
încheia etapa I (pe școală, în
treprindere, instituție) a edi
ției de iarnă a „Cupei tinere
lului". la disciplinele sporti 
ve patinaj, sanie, schi, șah ș 
tenis de masă. Redăm mai 
jos cîteva detalii privind 
probele tehnice :
• Patinaj: Concursurile d 

patinaj viteză se vor organiza 
individual pentru băieți și 
fete astfel 6—10 ani — 100 
m băieți și 60 m fete; 11—14 
ani — 200 m băieți și 100 m 
fete. Concursul se va desfă
șura în serii de cite doi pa
tinatori. care aleargă conco
mitent. concurenții luind star
tul pe localități. întrecerile nu 
se organizează contra crono
metru ; participanții se întrec 
intre ei, pînă cînd, prin elimi
nare, se stabilește invingăto 
ruL Se concurează cu patine 
obișnuite, iar primilor clasați 
li se vor acorda titlul de cam
pioni pe asociația sportivă ai 
..Cupei tineretului" : primii
trei cîștigători se califică pen
tru etapa pe localitate.

AGENDA SPORTIVA 
SĂPTĂMÎNALÂ

In unitățile sportive :
• încheierea etapei l pe 

unitatea sportivă la ..Cupa 
tineretului’ pentru discipli
nele : patinaj, schi, sanie, 
șah, tenis de masă. începe
rea etapei pe cămin a „Cupei 
cămioiștilor" (șah. tenis de 
masă, popice).

La nivelul municipiului:
• Desfășurarea etapei a 

TI-a a campionatului muni
cipal do popice în 19-20 ia
nuarie. după următorul pro
gram : Minerul Lupeni — 
Jiul tineret ; Minerul Uri- 
cani — Parîngul Lonea ; 
Viscoza Lupeni — Utilajul 
Petroșani : Preparația Petrila 
— Minerul Vulcan ; Con
structorul minier — Visco
za Lupeni 

grădinițe. Concurenții, spec
tatorii. colegii color care 
oncurau, părinții, cadrele 

didactice așteptau cu nerăb
dare începerea concursului 

în sfîrșit s-a dat startul 
Pe luciul gheții, pe un cu
loar special amenajat plea
că primii, cei mai tineri 
■on uronți. sub 6 ani. Am 
recunoscut printre ci pe Da
niela Cotcscu. Enache An- 
draș. Simona Șimon, urmînd. 
în ordinea virstelor, pionie
rii și școlarii din clasc-le 
T—IV și apoi cei din clasele 
V—VII. Încurajați frenetic 
de galerie, concurenții. doi 
cite doi încep lupta cu acele 
cronomctrelor Gfndul de 
început i' duce la ocuparea 
unui loc . !t mai bun ‘n cla
samentul individual și, im
plicit. in ’n-a-^ontul pe 
echipe

Deși s-au ivit cîteva ca
rențe de tehnică individua
lă. din lipsa do xporiență 
din partea unor concurenți. 
totuși, în general, se poate 
spune că participanții. în
deosebi cei de Ia școlile ge
nerale și-au format deprin
deri în domeniul patinaju
lui. știu să îmbine în mod 
avantajos pasul lung cu a 
lunecarea, știu să ia un 
start corect de plecare, do
vedind aceste deprinderi 
nrin ocuparea locurilor 
fruntașe în clasamentul in
dividual și general. Și. to
tuși. organizatorii au con
cluzionat, în final, că rezul

© Sanie : pe categorii de 
vîrsle 6—10, 11—14 și 15—19 
ani. Se va concura individual. 
Pîrtia va avea lungimea In 
funcție de condițiile locale, 
•oncursul se va desfășura în 
două manșe, pentru clasament 
luîndu-se In considerare

în ajutorul 
asociațiilor 

sportive

timpul total realizat de concu
renți. Startul se va da de pe 
un teren plat, lăsîndu-se o 
distanța de 10—25 m pentru 
împingerea săniei înainte de 
a începe coborîrea propriu- 
zisă. Se vor folosi sânii din 
metal sau lemn, fără nici un 
sistem de frînare. Primii trei 
se vor clasa pentru etapa pe 
localități.

fk Șah : Se organizează in
dividual atît la băieți cît și la

După prima etapă a campionatului 
municipal de popice

Etapa I, de debut, a cam
pionatului s-a desfășurat în- 
tr-o deplină sportivitate, ca
racterizată prin partide dis
putate cu mult interes, dar 
rezultatele tehnice au fost
destul de modeste. S-au evi
dențiat în gencraj la toate 
echipele juniorii și In mod
deosebit întreaga echipă d* 
juniori Jiul Petrila. Rezulta 
iele obținute de Constantin 
Dobrică — 809 p d. (Paringul 
Alexandru Niță — 244 p.d 
(Jiul), Ion Zlate — 748 p.d 
(Jiul) și Eusebiu Peter — 727 
p.d. (Constructorul minier), 
cit și de alți juniori, la prima 
lor confruntare competiționa- 
lă, alături de popicari cu o 

tatele ar fi fost și mai bune 
dacă pe lîngă fiecare școa
la ar fi existat cite un pa
tinoar pentru antrenamen
te. Posibilități sint. Atunci 
pe cînd aceste patinoare ? 
Tot cu această ocazie s-a 
constatat, spre regret. câ 
nu toți profesorii de educa- 
cație fizică dau glas ce
rințelor copiilor. Au fost 
vitregiți de la acest concurs 
■devii de la Școala genera
lă nr. 5 și Liceul Lupeni, 
elevii de la școlile generale 
nr. 4 si 5 și cei de la Lice
ul Vulcan. Cum este posibil 
ca din Vulcan, din cele 6 
unități școlare să se prezin
te numai Școala generală 
nr. 1 ?

In urma concursului re
zultatele se prezintă în fe
lul următor :

Categoria 6-10 ani : Fete : 
1 Daniela Voiculesca (Școa
la generală nr. 1 Lupeni); 
II. Eriche Doșa (Școala ge
nerală nr. 1 Lupeni) : Lia
na Taici (Școala generală 
nr. 3 Lupeni) ; Băieți: I. 
Dragoș Vonica (Școala ge
nerala nr. 1 Lupeni) : II. 
Elisei Sălăjan (Școala ge
nerală nr. 1 Vulcan) : iii. 
Fiorin Bejan (Școala ge
nerala nr. 3 Lupeni) : Ca
tegoria 11—14 ani — fete: 
1 Adriana Crainic (Ș oa
la nr. 1 Lupeni); II. Ani- 
șoara Dănilâ (Școala gene
rală nr. 2 Lupeni) : III Au
rora Colcear (Școala gene
rală nr. 3 Lupeni) : Băieți : 
I. Gheorghe Gogu (Școala 
Tcneralâ nr. 3 Lupeni) : II. 
Petrică Bnlza (Școala gene
rală (nr 3 Lupeni) : III. 
Sorin Mazăre (Școala ge
nerală nr. 1 Lupeni) : Cla
samentul pe școli : I. Școa
la generală nr. 1 Lupeni: II. 
Școala generală nr. 3 Lu
peni : III. Școala generală 
nr. 2 Lupeni și Școala ge
nerală nr. 1 Vulcan.

Cîștigătorilor Ii s-au înmî- 
nat cupe, diplome și cărți 
de către colectivul Casei pi
onierilor care a fost prezent 
cu toate cadrele pentru or
ganizarea și desfășurarea 
concursului în cele mai bu
ne condiții. în final pionierii 
au mulțumit și lui ..nenea 
Sandu' — așa cum îi spun 
ei inimosului pensionai- A- 
Icxandru Petru, care pregă
tește cu multă măiestrie 
gheața patinoarului pentru 
a oferi condiții optime pen
tru învățarea si n-refocținna- 
rea patinajului

Dumitru CORNEA, 
activist al consiliului mu

nicipal al organizației 
pionierilor 

fete, în funcție de participant i 
și sistemul de joc. In caz de 
egalitate se califică concuren
tul cel mai tînâr. Se clasi
fică primii trei pentru etapa 
pe localitate.

(?) Schi : Concursurile de 
cros pe schiuri se or
ganizează la probe indi
viduale pentru băieți și 
fete, astfel : categoria 6-10 
ani (băieți 1 200 m, fete 800 
m); 11-14 ani (b. — 2 000 m. 
f. — 1 000 m); 15—19 ani
(b. — 3 000 m, f. 1 500 m); 
tineri din întreprinderi — in
stituții (b. — 3 000 m, f. — 
1 500 m) ; tineri din coopera
tive meșteșugărești — (b. — 
3 000 m. f. — 1 500 m).

Q Tenis de masă ; La toa
te categoriile, concursurile se 
organizează la proba indivi
duală la băieți și fete. Se or
ganizează sistem turneu tur- 
retur. Toate jocurile se desfă
șoară după sistemul două se
turi cîștigate din trei. Se ca
lifică pentru etapa pe locali
tate primii trei jucători.

Aurel SLĂBII

vastă activitate tompetiționa- 
lă, merită multe felicitări. 
Evidențiem frumoasa compor
tare a echipelor Constructorul 
minier Petroșani. Jiul — ti
neret, Utilajul Petroșani. M - 
norul Vulcan. Preparația Pe 
irila și echipa feminină Vîsco- 
za Lupeni.

Dar iată și rezultatele teh
nice pe echipe și colo mal 
nune rezultați» individuale 
’onstriictorul minier Petro 
ani — Minorul Lupeni 4 363— 

4 206 pd. : Utilajul Petroșani 
— Minerul Uricani 4 456 — 
4 142 pd.: Jiul II (juniori) — 
Parîngul Lonca 4 546 — 4 248 
D.d. ; Viscoza — Preparația 
Petrila 1 967 — 2 024 p.d.

Asociația sportivă Mine
rul Lupeni a organizat în 
ziua de 13 ianuarie un con
curs de șah, conttnd pen
tru etapa pe localitate a 
„Cupei tineretului". Alături 
de cei opt concurenți de la 
E. M. Lupeni. la concurs au 
mai participat și un număr 
de șapte elevi din școlile 
din localitate

Iată pe cîștigători i con
cursului ; categoria copii 
11—14 ani : Ion Rezi, Liceul

Elevii 
au dominat 
întrecerile 

șahiste
Lupeni ; pe locurile doi și 
trei s-au clasat Adrian 
Gîscă. Liceul Lupeni și, 
respectiv. Gheorghe Pop. 
Școala generală nr. 5 Lu
peni.

La categoria peste 19 ani, 
întrecerea a revenit strun
garului loan Jurj do Ia 
E. M. Lupeni, urmat de 
Gavrilă Meszaros. dar apli- 
cîndu-so regulamentul com
petiției primul loc a fost 
atribuit tânărului Petre Pre- 
descti, întrucît coi clasați 
înaintea lui av?a” depășită 
vîrsta impusă de regula
ment.

La reușita competiției un 
aport deosebit l-a adus in
structorul Nicolae Cojoca
rii. care a asigurat și ame
najat sala do concurs, supra
veghind competiția pe toa
tă durata ei.

B. STAICU

La fiecare mijloc sau sfîr- 
șit de campionat, atunci cînd 
încercăm sâ facem tradiționa
la analiză a comportării echi
pei minerilor din Lupeni, sin- 
tem tentați să ne amintim de 
onorabila-i „carie de vizită" 
dobîndita cu multa trudă și 
sacrificii dc-a lungul anilor. 
Peste anonimatul, in care se 
scaldă acum fotbaliștii lupe- 
neni, planează perioada de 
glorie a acestei echipe în care 
activau pe vremuri nume so
nore ale fotbalului românesc, 
nume pe care trecerea ani
lor nu le-au șters străluci
rea aureolei. Creiniceanu 
sau Băluțiu sint nume ce nu 
pot fi uitate nici acum. Cau
zele care au generat starea 
de lucruri actuală a echipei 
Minerul au fost spuse Ia tim
pul potrivit. Acum, problema 
este aceea a relansării echi
pei pe un firmament superior 
al fotbalului nostru, lucru 
care, incontestabil, ne-ar um
ple inimile de bucurie, nouă 
tuturor.

In actualul campionat, echi
pa Minerul și-a construit 
drumul și victoriile sale din 
toamna trecută pe marele e- 
șec din vara lui 1973, cînd 
a ratat șansa de-a promova 
în divizia B. fără baraj, chiar 
dacă ar fi ocupat locul doi în 
serie. Rarisimă ocazie ! Han
dicapați de faptul că antrena
mentele n-au putut fi relua
te la timp și mai ales în con
diții optime, apoi de făptui că 
lotul a fost descompletat prin 
plecarea a șase jucători (din - 
tre care patru titulari), cei 
care au rămas și puținii ve- 
niți au început „dansul" eta
pelor cu multă ambiție și dîr- 
zenie. Dar aceasta nu putea 
compensa potențialul valoric 
și omogenitatea care și-au 
„spus cuvîntul" chiar din pri
mele etape cînd rezultatele 
veneau după formula „una 
caldă, una rece". Astfel că, 
de la etapa I, cînd Minerul a 
capotat la Drobeta Turnu Se
verin (0-3) și pînă la etapa a 
XV-a cînd e realizat un e- 
gal (0-0) la Tg. Jiu. drumul 
parcurs de lupeneni a fost 
presărat cu multe suișuri și 
coborîșurj .

La individual — seniori s-au 
remarcat ; .Aurel Suciu — 
797 p.d, (Utilajul), Ștefan Țip- 
țer — 775 p.d. (Minerul Uri
cani), Alexandru Santa — 772 
p.d. (Parîngul) ; Nitrozi Mer- 
cedez — 373 p.d. (Viscoza Lu
peni). Alexandru Rus — 346 
p.d. (Preparația Petrila).

La buna desfășurare a eta
pei a contribuit ospitalitatea 
•nzdelor. can- au .creat condi- 

;ii optime de desfășurare a 
ntrecerilor, cît și bunele ar
bitraje prestate de Susana 
Lox. Tiberiu Bocănici. Bela 
Schuler, Iosif Lazâr și Mihai 
Tdrdk.

S. AUREL

Echipa dc rufțbu $tltn(a Petroșani 
In cântarea noii formule

Handicapată la începutul se
zonului recent încheiat, prin 
plecarea din lot a vechilor in
ternaționali Dinu și Bărgău- 
na> și a altor jucători experi
mentați, echipa de rugby Ști
ința Petroșani a fost pusă in 
fața unui imperativ identificat 
plastic in expresia uzuală 
căutarea noii formule de ex
primare in joc .

Daca pină nu demult, jocul 
echipei se baza, in primul rînd 
pe forța pachetului de înain
tași. compartiment care mono
polizase in consecință șf pon
derea punctelor înscrise in 
clasament, începutul campio
natului național ediția 1973 
1974 a obligat de circumstanță, 
orientarea spre o altă manie
ră de joc, aceea dictată în 
primul rînd de personalitatea 
noilor jucători promovați

Știința a fost ..obligată" sâ 
renunțe Ia imprimarea in ex
clusivitate a unui joc orientat 
pe înaintare, deși nici în pre
zent capacitatea de finalizare 
a grămezii nu este de neglijat. 
Dar fiindcă jucătorii tineri 
din echipă, promovați destul 
de masiv, manifestau o tendin
ță de aerisire a jocului, ata
curile pe linia de treisferturi 
au împrumutat noi valențe. 
Numărul încercărilor realizate 
pe aripi a crescut, Burghelea 
și Stânculeanu deținînd împre
ună chiar un record in mate
rie. Alături de aceștia, tinerii 
Dumitru. Stoica și Chiriță. in
troduși în echipă în sezonul

Se pare că infrîngerea su
ferită la Topleț. în compa
nia echipei Metalul (1-4) a 
constituit semnalul de alar
mă pentru conducerea Aso
ciației sportive și pentru 
factorii cărora li s-au încre
dințat- destinele acestei echi
pe. pentru câ abia acum se 
ia hotârirea de a se face, în 
mod concret, ceva. Ixi condu
cerea tehnică a echipei a ve
nit Alexandru Coman, iar 
ca jucători Dumitru și Din- 
câ de la Vulcan București și 
Matei Popescu de la Jiul. A- 

FOTBAL

Minerul Lupeni în înța 
unei vechi opțiuni: 

promovarea în divizia B

„Aliniere", intr-un moment de „respiro", înaintea lansării pe pîrtia din preajma 
bazei I.E.F.S. din Paring.

Foto : S. ȘTEFAN

actual, au adus cu ei un suflu 
nou. care este demn de re
marcat.

Nu este de neglijat, ci dim
potrivă, de subliniat, aportul 
adus d<» vechii jucători — Or- 
telccan. Băltârețu. Florin Con
stantin și fundașul Martin, a- 
oesta din urmă aflat in mul
te din situații in pos
tura de a decide re
zultatul unui meci prin 
forma bună in care s-n

Marginalii la finele 
campionatului 

de toamnă 

ziție, cu schimbări de jucători 
și de antrenor, nu <ve chiar 
atît de rău. Est< adevărat, e- 
ehipa a obținut titlul de vic< - 
campioana a țârii cu numai 
un campionat in urmă, dar a 
cea perioadă reprezenta un 
moment de virf a unui ciclu 
de pregătire dcsfășurr.t siste
matic și in perspectivă. Reți- 
nind părțile pozitiv,- ah’ a- 
ceslor antecedente frumoase.
Știința se poate rcinscrie în 
sczoanele următoare in cursa 
pentru un loc pe podium, cu 
condiția ca să dispară lacune 
care mai există și care con
stau în nesincronizarea per
fectă intre d< mi și uvertură, 
lipsă de coeziune și uneori o 
slabă mobilizare, implicit o 
comportare disciplinară ce 
mai poate fi îmbunătățită...

Toate acestea reprezintă de
ficient''. desigur neavenite, 
dar ele nu caracterizează sta
rea de spirit și de muncă, cli
matul in generai solid, susți
nut de o tradiție dintre cele 
mai vechi din țară, care pot 
readuce 'chipa de rugby a 
studenților mineri. în primele 
eșaloane ale jocului cu balo
nul oval din tară

împreună cu dumneavoas
tră, stimați cititori, iubitori ai 
rugby-ului din Valea Jiului, 
sâ sperăm in împlinirea dezi
deratelor exprimate si să u- 
răm Științei mai mult succes 
în returul care încă este de
parte.

Aurel DULA

I 
I I

I

I
I

I
I
I
I

mulți jucători. Au rămas pF- I 
nă la urmă Dumitru și Do- ’ 
san. - Dacă Dumitru a avut I 
un .început bun. in final n-a I 
mai fost același. A devenit I
lent și n-a acoperit totdeau
na spațiul terenului care-i .
revenea . Dosan insă s-a plim- I 
bat pe tot terenul. A prelu- ’ 
crat mingi frumoase, dar u- I 
neori ține prea mult balo- I 
nul.

Atacul — este în schimb | 
prea puțin penetrant. Lip- i 
sește omul de gol și extre- I 
ma dreaptă, atunci cînd Lu- • 
cuța este atacant central. Pe I 
stingă ar fi Moldovan dar a- 1 
cest jucător este încă destul I 
de inconstant. Cel care tot | 
timpul s-a dovedit constant > 
a fost Constantin Cotroază. I 
Veteranul căpitan al echipei ’ 
din Lupeni. la 36 de ani a în- I 
scris cele mai frumoase go- I 
luri și a conectat întreaga e- I 
chipă, meci de meci, spre ob_ | 
ținerea victoriei.

Nu putem încheia rinduri-
le de față fără a spune cîteva . 
cuvinte și despre comportarea... | 
spectatorilor. La Lupeni este | 
cea mai mare exploatare mi
nieră din țară, cu cei mai I
mulți salariați. Echipa de ■
fotbal este a „lor" dar. aproa- I
pe de doi ani, n-am prea au- |
zit, la meciuri. încurajări la i
adresa fotbaliștilor. Dimpo
trivă, am auzit apostrofări.
Să nu mai vorbim de membrii I
susținători. Nu-i nici unul •
măcar. N-ar strica să reflec- I
teze la toate acestea, toți |
cei în a căror inimi mai exis- ■
tă cîte o pulsație și pentru I
fotbaliștii de la Minerul, sau, 
mai ales, cei prinși pentru tot- I 
deauna in mrejele „sportului I 
rege". Să se simtă acea adie- I 
re călduroasă a tribunelor, •
pentru că din cupa succesu- I
lui toți sorb deopotrivă : și ■ 
jucătorii și suporterii.

Vasile MOLODEȚ I

I

T E L E X ’
M-Av YORK 14 (Agtr- I 

prea). - Cu prilejul con- i 
cursului internațional de | 
atletism desfășurat pe te- . 
r< n acoperit la College I 
Park (Maryland), echipa £e- * 
minina a clubului „Atoms I 
Track din New York al 
siaoilil cea mai bună per- I 
formanța mondială in pro- | 
ba de ștafetă 4 x 440 yarzi, . 
cu timpul de 3’47". Vechiul I 
record era de 3’50”5/10 și . 
aparținea aceleiași echipe I 
din luna ianuarie a anului ■ 
trecut.

★
VARȘOVIA 14 (Agerpres) ' 

— Au luat sfîrșit întreceri- , 
le turneelor internaționale | 
de baschet (juniori) de la | 
Lodz, la care au participat ■ 
și selecționatele orașului I 
Iași. ,

Competiția masculină a I 
fost cîșligatâ de echipa o- * 2 * 1 
roșului Wroclaw. învingă I 
toare cu scorul de 78—59 | 
(35—30) in finala susținută | 
cu reprezentativa orașului | 
Ostrava Selecționata ora- ■ 
șului Iași a întrecut cu sco- I 
rul de 62—49 (.36—19) for- 1 
mația orașului Liublin și I 
s-a clasat în final pe locul I 
trei

ceștia s-au încadrat „din 
mers" în angrenajul echipei 
și în următoarele opt etape 
nu se mai pierdea decit un 
meci (1—2), la Armata Craiova 
In primele șapte etape s-au 
realizat șapte puncte (din 14 
posibile) și un golaveraj nega
tiv (8-11) iar în ultimele opt 
etape s-au realizat 11 puncte, 
și un golaveraj pozitiv : 13--T 
Comentariile sînt de prisos. 
In momentul de față...Minerul 
Lupeni este clasată pe locul 
4 în serie, cu 18 puncte, la
2 (două) puncte de prima cla
sată (Dunărea Calafat), cu 
care se va întîlni în etapa a 
IlI-a a returului pe terenul 
din Lupeni. Dacă la toate a-

aflat, prin precizia intercepți
ilor sale și a loviturilor de 
picior.

Așadar. Știința a optat pen
tru un joc de rugby mai spec
taculos. in spiritul evoluției 
ascendente a acestui sport al 
bărbăției și ăl inteligenței 
spontane.

La sfirșitul celor opt etape 
disputate in această toamnă, 
deși turul nu s-a încheiat, 
mai fiind de disputat în pri
măvară încă 3 etape, se pot 
face aceste cîteva aprecieri in 
general pozitive, deși un lu
cru esențial produce nedume
rire. Este vorba de faptul că 
echipa este clasată numai pe 
locul șase în clasament, ceea 
ce pentru o perioadă de tran

cestea mai adaugăm și faptul 
că, în retur, vor avea opt 
meciuri acasă și șapte în de
plasare, și că meciurile cu e- 
chipele fruntașe le vor juca 
tot acasă (excepție făcînd 
partida cu Victoria Călan), 
sintem tentați să credem că 
in acest campionat lupene-
nii își vor împlini visul pe
care, de șapte ani și-l doresc 
realizat, la fiecare început
de sezon fotbalistic : divizia.
B.

In ansamblu, echipa a ajuns 
un team destul de omogen.

dar luînd-o pe compartimen
te am putea spune că mai 
sînt încă lucruri care tre
buiesc îmbunătățite neapărat 
pină la începerea returului, 
in perioada precompetiționa- 
lă.

Apărarea — constituie 
punctul forte al echipei, mai 
ales după venirea lui Matei 
Popescu. Formula : Polgar, 
Popescu, Burdangiu. Rus se 
pare că este cea ideală. 
Fundașii centrali se dublea
ză bine iar cei de margine 
(în special Polgar) participă 
cu regularitate la acțiunile 
ofensive ale echipei.

Halfia — un compartiment 
în care s-au perindat mai

în turneul rezervat juni- | 
oarelor, pe primul loc s-a ■ 
clasat Zelena Gora. urma- I 
tă de selecționatele orașe- 
lor Ixidz, Liublin și Iași. I 
Rezultatele din ultimele ' 
jocuri disputate : Zelena I 
Gora — Lodz 59-48 (20— | 
12) ; Liublin — Iași 74—54 i 
(31—28).

*

AUCKLAND 14 (Ager- « 
preș). — Tînârul tenisman I 
suedez Bjorn Borg, in virs- i 
tă de 17 ani. a terminat in- I 
vingător in proba de sim- I 
piu bărbați a turneului in- | 
temațional de la Auckland. > 
Tn finală. Bjorn Borg l-a I 
învins cu 6—4. 6—3. 6—1 pe . 
neozeelandezul Onny Parua. I

Proba de simplu femei s-a • 
încheiat cu victoria sconta- I 
tă a campioanei australiene ] 
Evonne Goolagong. care a i 
cîștigat cu 6—3. 6—1 finala | 
susținută cu jucătoarca a- > 
mericană Ann Kiyoumura. |

* I
BUDAPESTA 14 (Ager- | 

preș). — în meci retur pen- | 
tru turul II al „Cupei cam- . 
pionilor europeni" la volei I 
feminin, echipa N. I. M. Bu- * 
dapesta a întrecut pe teren I 
propriu, cu scorul de 3—0 
(15—1. 15—1, 15—10) forma ’ 
ția Jost Viena. Partida a I 
durat 45 de minute.

BOGOTA 14 (Agerpres). | 
— Desfășurat timp de trei ’ 
zile Ia Bogota, meciul de I 
tenis dintre selecționatele I 
Columbiei șl-S-U.A., contînd 1 
ca semifinală a zonei ameri- | 
cane a „Cupei Davis", s-a i 
încheiat cu o mare surpri- | 
ză : tenismanii columbieni : 
au reușit să obțină victoria | 
cu scorul de 4—1, eliminind • 
astfel una dintre marile fa- I 
vorite ale competiției.

Conduși cu 2—0 după pri- I 
ma zi, jucătorii americani | 
au redus din handicap cîș- i 
tigînd întilnirea de dublu, I 
dar in ultimele partide de | 
simplu au evoluat din nou . 
sub așteptări, pierzînd fără | 
drept de apel.

La scorul de 2—1 pentru | 
gazde, Jairo Velasco l-a I 
învins in patru seturi : 6—0, I 
7—o, 4—6, 6—3 pe Erik van | 
Dillen, aducind calificarea 
pentru echipa Columbiei. 
In ultima partidă, lipsita 
de importanță, Ivan Molina 
l-a întrecut clar cu 6—2, 
6—1, 6—0 pe Harold Solo
mon.

Vizibil afectat de această 
neașteptată înfrângere, Den
nis Ralston, căpitanul echi
pei S.U.A., a declarat după 
meci ; „Am adus la Bogota 
cea mai bună formație dis
ponibilă în prezent pentru 
..Cupa Davis". După cum se 
știe, jucătorul nostru nr. 1, 
Stan Smith, aflat într-o pe
rioadă de odihnă, nu s-a 
putut pregăti alături de noi 
pentru acest meci. Succesul 
columbienilor este pe de
plin meritat, atît Velasco 
cît și Molina fiind exce
lent in partidele susținute". 
Referindu-se la faptul că 
meciul s-a disputat la alti
tudinea de 2 650 m, Dennis 
Ralston a spus : „Aceasta 
nu constituie o scuză pen
tru jucătorii mei. Evident 
că ei au fost incomodați de 
aerul rarefiat, dar știam de 
mult timp unde și la ce al
titudine vom juca. De alt
fel, am sosit la Bogota cu 
o săptămînâ înainte, toc
mai pentru a ne acomoda 
cu această altitudini’"

Comentind performanța I 
echipei Columbiei, trimisul | 
special al agenției „Reuter" . 
scrie, printre altele ..Cu I 
această victorie, la care pu
țini se așteptau, echipa Co- I 
lumbiei a devenit deja per- • 
formers a. tualei ediții a 1 
«Cupei Davis Această în- ’ 
tîlnirc. cu neașteptatul -ei I 
epilog, constituie o expe- I 
riențâ umilitoare pentru | 
cei care timp do cinci ani ■ 
consecutiv (1968 -1972) au I 
fost deținătorii trofeului"

Victoria echipei Columbi- I 
ei a produs un val de en- > 
tuziasm n rîndul celor I 
peste 3 000 de spectatori | 
care, la sfirșitul meciului, t 
i-au purtat pe brațe pe I 
Jairo Velasco .și Ivan Mo- . 
lina. *

In finala zonei americane. • 
echipa Co’ imbiei va întîlni. I 
probabil. în luna mai. la | 
Bogota, formația R £ A- | 

TELEX]
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ANGAJAMENTUL

probleme care nr preocupă adine, pe noi toți Raza gindirii 
si acțiunii noastre este faptul că tineretul lumii are nevoie 
dc pace pentru un viitor fericit. Pentru aceasta este ne 
cesară o acțiune solidară a tuturor forțelor democratice, 
care luptă pentru progres și pace. împotriva forțelor impe
rialismului. împotriva colonialismului. rasismului și 
fascismului. Pentru epoca noastră sînt tipice miș- 

• cările largi de masă. populari . Destinderea. a
subliniat vorbitorul. a devenit astăzi o cauză a 
popoarelor, a tineretului și studenților lumii. Noi
dorim o calc dc cooperare între toate țările

In continuare, după ce s-a referit la numeroasele ini
țiative ale țărilor socialiste în sprijinul înfăptuirii securită
ții în Europa și in lume. vorbitorul a spus : La diversele 
întîlniri internaționale ale studenților - la Florența. di 
exemplu, ca și la cea de la Snagov, în România — au fost 
elaborate documente în sprijinirea principiilor securității. 
Seminarul organizat de Universitatea din București ne-a 
oferit prilejul sâ avem un larg schimb dc idei in legătură 
cu securitatea europeană Considerăm că nobila cauză a 
păcii cere dc la noi multă perseverență și forță dc acțiune 
Popoarele lumii au un prieten dc nădejde în țările socia
liste.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolac Ceaușescu. că vom fi 
luptători neobosiți, perseverenți pentru pace. Vâ mulțumim 
dumneavoastră pentru condițiile dc lucru ce nc-au fost 
create.

Este, intr-adevăr, o marc onoare pentru mine, domnule 
președinte, ca delegat al Irlandei la Seminarul studențesc 
privind securitatea europeană, sâ vâ salut cu multă căldură. 
— a spus Adrian Hardiman, președintele Colegiului Uni
versității din Dublin. Doresc să îmi exprim părerea că 
această conferință s-a bucurat de succes. Discuțiile care au 
avut loc s-au purtat într-o atmosferă deschisă, dc sinceri
tate.

Datorită în mare măsură bunei organizări și imparțiali
tății dovedite de gazde a fost posibil ca delegați din nume
roase țâri, care au diferite structuri sociale și economice, 
să găsească un teren comun de discuți: Seminarul a con
stituit o reușită nu numai datorită faptului că a fost expri
mată dorința de a promova pacea și destinderea, dar și 
pentru că a prilejuit o examinare a căilor concrete pentru 
realizarea acestui obiectiv.

Tn timpul petrecut în țara dumneavoastră, am învățat 
multe lucruri despre România, atît în convorbirile neofici
ale pi care le-am avut, cît și prin vizitele organizate dc 
gazdele noastre. Doresc să spun că tot ce am văzut și tot 
ce am auzit in România mi-au întărit respectul față de 
aceasta țară, față de o țară prietenă, care urmărește scopuri 
proprii, prin mijloace proprii, cu un succes evident.

Reputația României, in special in domeniile diplomatic, 
economic și social, este bine cunoscută. Doresc să vă asigur 
că la reîntoarcerea delegaților de la acest seminar in țările 
lor. această reputație va spori și mai mult.

Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru 
câ ați făcut posibilă această importanta și semnificativă 
manifestare a prieteniei în tara dumneavoastră, precum și 
pentru faptul că ne-ați primit astăzi aici

Luînd cuvîntul. Daniel Scttelen. vicepreședintele Con
siliului Universității -Claude Bernard- din Lyon, a spus:

ce

Vreau să mulțumesc in mod deosebit României pentru fe
ricita sa inițiativă de a organiza acest seminar, care a reu
nit tineri din numeroase țări. In vederea unui schimb de 
idei, de puncte de vedere cu privire la securitatea europea
nă. Intilnirca ni care nc-ați onorat atestă importanța pe 
< arc o acordați problemelor tinerelului și ale păcii.

Sîntent deosebit dc fericiți -- a spus in continuare vor
bitorul — dv modul în care a avut loc dialogul nostru, 
fiecare putîndu-sc exprima in deplină libertate, în deplină 
onestitate intelectuală Aceasta ne-a permis să luăm cu
noștință, sâ înțelegem că pacea nu este un lucru lesnicios. 
\vcm însă speranțe bum. deoarece dumneavoastră ați 
știut sâ înțelegeți că cunoașterea popoarelor, schimbul în
tre oameni și idei sînt metodele cele mai adecvate pentru 
.-. se ajunge la înțelegere, la respect și la stimă reciprocă, 
fără de care nimic nu este cu putință.

Lucrările reuniunii de la București s-tiu desfășurat în 
optime condițiuni, datorită efortului conștient și deosebite
lor calități umane ah gazdelor noastre româno. Vă rog sâ 
fiți încredințați, domnule președinte, că vom duce cu noi, 
in țările noastre, o mărturie excelentă despre marca va
loare a poporului român și despre primirea călduroasă dc 
care no-ani bucurat.

Trăiască pacea, trăiască România !
Villijalnur H. Vllhjalnsson. reprezentant al Uniunii 

Naționale a studenților din Islanda, a spus . Dor se sâ folo
sesc acest prilej pentru a exprima recunoștința noastră Uni
unii -Asociațiilor Studenților Comuniști din România și 
studenților bucurcștcni pentru buna organizare a acestui 
seminar.

Discuțiile noastre s-au desfășurat într-o atmosferă foar
te prietenească.

Venim dintr-o țară mică, din Islanda Noi am admirat 
întotdeauna politica externă a României, care ocupă pe 
bună dreptate o poziție unică în lumea de astăzi.

încă o dală vâ mulțumesc și îmi exprim recunoștința 
pentru întâlnirea cu dumneavoastră. domnule președinta.

Luînd cuvîntul in numele delegației belgiene. Jean 
Franțois Olivier, de la Universitatea din Mons (Belgia), a 
spus ■ Aș dori să vâ mulțumesc din inimă, dumneavoastră, 
domnule președinte, poporului român, pentru buna organi 
zare a acestui seminar și atmosfera de cordialitate care au 
contribuit la eficacitatea remarcabilă a reuniunii de la 
București.

Sînt convins că dacă si la nivelul popoarelor ar exista 
același spirit dc înțelegere reciprocă — caro a dominat 
seminarul nostru — problemele majore ce confruntă epoca 
contemporană — și îndeosebi destinderea — s-ar găsi depar
te pe calea soluționării lor.

încă o dată vâ exprim viile mele mulțumiri !
în cadrul Întâlnirii a lua! cuvîntul tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU.
Cuvlntarea șefului statului român a găsit un larg ecou 

in rîndul celor prezenți. a fost urmărită cu mare interes și 
subliniată cu puternice aplauze.

Oaspeții și-au luat apoi rămas bun cu multă căldură de 
la tovarășul Nicolae Ceausescu, exprimîndu-i. încă o dată, 
întreaga lor gratitudine pentru primirea acordată, pentru 
cuvintele pline do semnificație și îndemnurile însuflețitoa- 
re adresate participanților la această întîlnire. tineretului 
și studenților de pretutindeni.

(Agerpres)

Consiliului popular al județului Bihor
(Urmare din pag. 1)

In domeniul 
industriei locale

Deschiderea
unui nou bazin

carbonifer
In județul Gorj au fost 

naugurate lucrările de deschi
dere a bazinului Jilț, unitate 
ce va ocupa locui secund in 
industria carboniferă a țării 
după Valea Jiului și primul 
loc in producția de lignit. Am
plasat intr-o zonă colinară. a- 
cesta se va întinde pe aproxi
mativ 3 800 hectar' xp'n ‘u- 
rea cărbunelui uimind să se 
realizeze atît prin car. r.; cil 
și in subteran prin sistemul 
clasic ai minelor. In subteran, 
extragerea lignitului se va e- 
fectua cu ajutorul complexe
lor mecanizate de mare ran
dament construite in țara 
noastră, iar carierele vor fi 
dotate cu excavatoare mo
derne, cu cupe dimensionate 
pentru o capacitate orară de 
1 800 tone. De menționat că 
încă din faza de proiectare 
s-au adoptat soluții tehnologi
ce unice în industria noastră 
carboniferă. (Agerpres)

i-

Prin ridicarea nivelului teh
nic ol producției, folosirea mai 
completă a capacităților de 
producție, îmbunătățirea teh
nologiilor de fabricație, valo
rificarea superioară a resurse
lor locale, reducerea cheltuie
lilor materiale și a consumu
rilor specifice, creșterea pro
ductivității muncii și întărirea 
disciplinei in muncă, producția 
globală va fi depășită cu 5 
la sută, producția marfă cu 5 
la sută, depășirea sarcinilor la 
bunuri de larg consum cu 
800 000 lei. producția de cola
borare cu industria republi
cană va fi depășită cu 100 000 
lei foță de plan, reolizindu-se 
100 000 lei beneficii peste 
plan, precum și o reducere a 
prețului de cost, peste sarcina 
planificată, cu 100 000 lei.

Pentru indeDlinirea planului 
cincinal înainte de termen se 
va realiza pină la 23 August 
1974 planul producției indus- 
triole pe primii patru ani ai 
cincinalului, cinstind in acest 
mod cea de-a XXX-a aniversa
re a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist.

Creșterea producției bunuri
lor de larg consum destinate 
fondului pieții și diversificarea 
acestora in vederea aprovizio
nării populației cu o gamă tot 
mai largă de produs- de bună 
calitate se va realiza prin in
troducerea in fabricație a unui 
număr de 20 produse noi, iar 
comerțului socialist i se vo 
livra un volum suplimentar de 
mărfuri in valoare de 100 000 
lei.

Realizarea integrolă. Io ter
men, a sortimentelor de măr
furi prevăzute prin plan, pre
cum și depășirea sarcinilor sta
bilite la următoarele sortimen
te : 1 000 mc agregate de ca
rieră ; realizorea unei produc
ții industriale, suplimentare 
export in valoare de 10 000 
volută.

In domeniul 
investițiilor și în 

producția de 
construcții-montai

Prin asigurarea din timp 
documentațiilor tehnico-econo- 
mice și a amplasamentelor, 
buna organizare șl dotare co
respunzătoare a șantierelor de 
construcții, prin gospodărirea 
mai judicioasă a materialelor, 
utilajelor și a parcului de 
mașini, precum și prin intro
ducerea de noi procedee și 
soluții tehnologice, creșterea 
calificării cadrelor și întărirea 
disciplinei in producție in sec
torul de investiții și al produc
ției de construcții-montaj se 
vor realiza : extinderea muncii 
in acord în proporție de 90 la 
sută, din care, acord global 70 
la sută ; calificarea unui nu
măr de 100 muncitori, zidari, 
dulgheri și fierar betoniști : 
creșterea gradului de mecani
zare, folosirea panourilor 
mari glisate, cofraje metolice 
plan universale in procent de 
70 la sută la lucrările de con
strucții de locuințe ; reducereo 
termenelor de predare Io 
blocuri de locuințe totalizind 
225 zile precum și terminarea 
tuturor obiectivelor la capitolul 
„locuințe" pină la 20 decem
brie 1974 ; se va da in folosin
ță creșa din Lupeni cu 10 zile 
înainte de termenul planificat 
iar baza E.G.C. cu 30 zile.

Pe ansamblul municipiulu 
prin folosirea rnai eficientă o 
materialelor, prin reducerea 
consumurilor specifice se vor 
economisi : 5 tone metal ; 30 
tone ciment; 15 mc cherestea; 
20 000 bucăți cărămizi.

comunale ; construcții de străzi 
și trotuare pe o suprafață de 
peste 21 700 mp ; plantarea a 
peste 80 000 bucăți arbori și 
arbuști ornamentali ; construi
rea a 521 podețe ; lucrări de 
îndiguire 56 km ; amenajări 
de noi spații verzi pe o supra
față dc 40,2 ha și întreținerea 
a 190.7 ha existente ; ame 
najarea parcului de agremen 
la Institutul de mine.

Prin contribuția in bani t 
populației se vor realiza prin 
.......................................... 2 

in Iscroni ; con 
atelier-scoală Io 

5 Petroșani ; 
străzii Dacia 

; lărgirea stră- 
din Petroșani ;

tre principalele obiective : 
săli de clasă ii 
struireo unui 
Școola nr. 
modernizarea 
din Petroșani 
zii Republicii 
extinderea alimentării cu apă 
in Bărbăteni ; amenajarea a 
două oteliere-școală in Vul
can, Io Școala nr. 5 și liceu ; 
osfaltaroa incintei Școlii nr. 6 
Petrilo ; repararea străzilor și 
atelierelor in cartierul 8 Mar- 

Petrila.

In domeniul 
invățămintului

la 
lei

LA MINA FETRILALA MINA FETRILA

mobilizare

In gospodăria 
comunală

Se va depăși planul de pro< 
ducție și prestații cu 450 OOt 
lei. din care pentru populația 
150 000 lei, realizind economii 
peste plan in valoare de 
250 000 lei. se vor prelungi 
traseele pentru tropsportul in 
comun cu 6 km. Se vor îm
bunătăți indicii de utilizare a 
parcului de mașini cu 3 'o 
sută față de plan și se va 
asiauro îmbunătățirea repara
țiilor. a reviziilor la parcurile 
de mașini și întreținerea co
respunzătoare a acestora.

Se va asigura alimentarea cu 
apă a municipiului Petroșani 
prin conducta Vulcan - Pe
troșani, cel tîrziu la 25 ianua
rie 1974.

In domeniul 
gospodăriei locative

In proiectare și 
sistematizare

Utilizarea proiectelor tip 
refolosibile in proporție de ' 
la sută din totalul apartamen
telor ce se vor da in folosin
ță in anul 1974, precum și in 
anul 1975. Utilizarea proiecte
lor tip și refolosibile la 100 
la sută din obiectivele social- 
culturale ce se vor da in 
losință in anul 1974.

In domeniul 
aprovizionării 

populației

' Și
100

fo-

Depășirea planului de des
facere cu 1 510 000 lei din 
care : I. C. L. Alimentara 
1 000 000 lei ; I. C. L. Indus
trial 500 000 lei ; C.L.F. 10 000 
lei : economii la cheltuieli 
circulație in valoare 
285 000 lei.

— realizarea a 430 000

Se vor lua in continual 
măsuri pentru indeolinireo ob< 
ectrvelor și sorcinilor stabilite 
de Plenara Comitetul Centra' 
al Portidului Comunist Româr 
din 18-19 iunie 1973 in vede
rea îmbunătățirii pregătirii ca. 
drelor pentru toate domeniile 
de activitate, integrării cit mai 
strinse o invățămintului cu 
cercetarea și producția, per
fecționării rețelei școlare și 
modernizării procesului de in- 
vățămînt, dezvoltării bazei ma
teriale. generalizării învoțămin- 
tului de 10 ani si extinderii 
invățămintului preșcolar.

în acest scop ne propunem 
următoarele : cuprinderea la 
începutul anului școlar 1974- 
1975 a copiilor de virstă pre
școlară in procent de 80 la 
sută in unitățile preșcolare ; 
completarea dotării laboratoa
relor, cabinetelor și ateliere
lor școlare din unitățile pro
puse să funcționeze cu treap
ta l-a a liceului (filiale) cu 
material didactic și utilaje in 
valoare de 700 mii lei ; conti
nuarea acțiunii de amenajare 
și dotare o laboratoarelor și 
cabinetelor pe discîDline în 
toate școlile din municipiu ; 
antrenarea largă o tineretu
lui școlar la acțiunile de mun
că patriotică și alte acțiuni de 
interes obștesc, realizindu-se 
lucrări in valoare de cel puțin 
30 milioane lei.

expuneri și convorbiri cu dife 
rite categorii de oameni a. 
muncii.

Se vor prezenta marile re
alizări obținute de poporul 
român in cele trei decenii de 
la eliberare, vor fi explicate 
sarcinile ce revin municipiului, 
unităților economice din planul 
județean unic de 
economico-socială 
1974, căile și mijloacele 
îndeplinire a cincinalului îna
inte de termen și a angaja
mentelor asumate in cinstea 
celei de o XXX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul 
fascist

In instituțiile de cultură 
municipiu (cluburi, case 
cultură, cămine culturale) 
vor orgoniza cabinete de 
ințe social-politice.

La nivelul întreprinderilor și 
instituțiilor iși vor desfășura 
activitatea unele lectorate teh
nice și de cultură generală, 
precum și cercuri de citit orga, 
nizate in cartiere, puncte fores
tiere, localități îndepărtate etc.

Se vo organiza cercul „prie
tenii tradițiilor populare", dia
log pe aceeași scenă intre for 
■națiile artistice de omatori din 
-adrul cluburilor, caselor de 
cultură și căminelor culturale.

Se vor organiza spectacole 
folclorice prezentate in sălile 
Je apel, puncte forestiere, în
treprinderi, cluburi, case de 
cultură și cămine culturale, 
oentru fruntași in producție și 
fomiliile acestora.

Pentru valorificarea datine- 
lor și obiceiurilor din Valea 
Jiuluj se va organiza „Festiva
lul ..........................................
de

dezvoltare 
pe anul 

de

din 
de 
se

ști-

de datini si obiceiuri laice 
iarnă".

îmbunătățirea 
activității în domeniu) 

sănătății publice și 
ocrotirii sociale

Se vor efectua controale 
ale danturii copi- 
in clasele I—II din 
1973—1974, precum 
stării de sănătate

si

de 
de

In domeniul muncii 
cultural-educative

tratamente 
ilor înscriși 
anul școlar 
și testarea 
și capacității psihice a elevi
lor in proporție de 100 la sută, 
precum si efectuarea educației 
sanitare dirijate la școli prin 
mijloace modeme, care să 
contribuie Io dezvoltarea nor
mală a tineretului ; îmbunătă
țirea condițiilor de muncă în 
secțiile de producție, șantierele 
de construcții-montaj si preve
nirea accidentelor de muncă, 
a îmbolnăvirilor profesionale ; 
se vor lua 
bunătătireo 
si copilului.

Consiliile

măsuri pentru îm- 
asistentei mamei

populare

lei 
beneficii peste pion din care : 
I. C. L. Alimentara 100 000 lei. 
I. C. L. Industrial 30 000 lei. 
I.C.L.S.A.P. 300 000 lei.

Pentru înfrumusețare; 
și buna gospodărire 

a localităților

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Recenta adunare 
lui comitetului de 
la E. M. Petrila a 
vidență faptul că în domeniul 
activității de propagandă 
s-au manifestat unele lipsuri 
Acestea s-au reflectat in spe
cial în ceea ce privește agita
ția vizuală, care nu a ținut 
pasul cu sarcinile ce au stat 
in fața colectivului minei. li
nele lozinci, panouri, grafice 
erau depășite sau ilustrau la 
modul general sarcinile minei.

Comisia de propagandă a 
comitetului de partid și-a în
sușit criticile aduse și a tre
cut la lichidarea lipsurilor. 
Sub îndrumarea biroului co
mitetului de partid, comisia 
de propagandă a stabilit mai 
întâi problemele de conținut 
ale agitației vizuale și locuri
le cele mai frecventate de 
salariați unde să fie .expuse 
panourile, graficele, lozincile.

în sala de pontaj a fost ex
pus un panou intitulai „înal
ta conștiință se materializea
ză în fapte". Este vorba de 
un clasament al hărniciei bri
găzilor de mineri de la cărbu
ne și de la lucrările de des
chideri și pregătiri. Aici sînt 
prezentate zilnic 8 brigăzi de 
mineri în ordinea rezultatelor 
obținute. Alături a fost expus 
un panou care poartă gene
ricul „Faptul zilei" care este 
împărțit în două. Una din 
părți are titlu] „Să le urmăm 
exemplar*, iar cealaltă „Nu 
ne fac cinste*. Bunăoară ulti
ma ediție a acestui panou evi
dențiază fapta maistrului nu - 
eanic Teodor Lozonski care 
timp de două schimburi nu a 
părăsit locul de munca, mon
tând 50 de tuburi d> aeraj în 
porțiunea unor abataje unde 
a fost zonă de foc. La partea 
celor ce nu fac cinste sînt 
înscrise numele absentomani- 
lor din ultima perioadă.

Pe drumul care duce spre 
Incinta minei au fost expuse 
0 parte dm noile panouri șt 
grafice care fac referire ex
presă la sarcinile ce stau in 
fața colectivului in al patru-

a activu- 
partid de 
scos in e-

lea an al cincinalului, la fe
lul cum trebuie dusă lupta 
împotriva risipei de energie 
electrică, energic pneumatică 
și pentru gospodărirea judici
oasă a combustibilului. Toate 
aceste materiale expuse sînt 
concrete și vizează pe fiecare 
salariat .Așa de exemplu, un 
panou arată că sporirea cu 
1 la sută a gradului de folo
sire a capacităților de pro
ducție de la E. M. Petrila 
poate asigura in 1974 o pro
ducție suplimentară de 11. mii 
de tone de cărbune. Un alt 
panou arată că irosirea unui 
minut din activitatea salaria
telor echivalează cu pierderea 
a 2 300 tone de cărbune.

Alte panouri realizate din 
punct de vedere grafic foarte 
sugestiv. înfățișează influen
ța negativă ce o are asupra 
prețului de cost risipa de e- 
nergie electrică și de alte bu
nuri materiale.

De astă dată agitația vizua
lă de la mina Petrila se ca
racterizează prin combativita
te sporită Fenomenele nega
tive sînt prezentate opiniei

nu numai la gazeta 
panou 
minei. •

publice 
satirică, ci și pe un 
din apropierea porții 
accesibil spre vizionare tutu
ror celor ce intră in incintă. 
De exemplu, pe acest panou 
se arată că în cursul lunii 
decembrie 1973, E. M. Petrila 
a pierdut cca. 10 000 lei din 
cauza neglijenței manifestate 
in muncă de unii salariați. 
Se dau următoarele exemple 
semnalistul Teodor Urs de la 
sectorul VII, din cauza nea
tenției manifestate in manipu
larea instalațiilor, a cauzat o 
avarie care a impus oprirea 
puțului centru, iar remedierea 
a costat 1 074 lei : semnalistul 
Ioan Vijău de la puțul orb 
nr. 13 a efectuat transport de 
materiale fără să închidă uși
le puțului și opritoarele din 
care cauză un vagonet a că
zut în puț provocind avarii a 
căror remedieri1 a costai 
1 630. Se dau. de asemenea, 
exemplele negative ale semna- 
liștilor Mircea Szabo și Stelian 
Arcu. care au provocat pa 
gube în valoare de 1 600 lei. 
și ale unor muncitori care din

neglijență și-au deteriorat 
masca de autosalvare.

In întimpinarea marilor e- 
venimente — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
— comisia de propagandă a 
comitetului de partid, se preo
cupă de a găsi noi metode și 
soluții de popularizare a po
liticii interni? și externe a 
partidului, a obiectivelor și 
angajamentelor colectivului 
minei Petrila pe anul 1974. 
In contextul acestor preocu
pări se înscrie dorința — care 
a începui să prindă contur — 
ca agitația vizuală sâ nu fie 
simplu obiect de decor, ci un 
instrument eficient de mobili
zare a colectivului minei la 
realizarea sarcinilor, de com
batere a fenomenelor negati
ve și de educare a salariaților 
întreprinderii în spiritul 
rectitudinii, a atitudinii 
demne față de muncă.

Se va depăși planul de pro
ducție cu 50 000 lei și se vor 
vărsa 50 000 lei beneficii peste 
olan. Se va asigura îmbună
tățirea calității lucrărilor de 
reparații la imobile, centrale 
termice, instalații sanitare și 
respectareo graficelor de exe
cuție a acestor lucrări.

Se vor efectun orin muncă 
patriotico lucrări de interes 
obștesc și edilitar-gospodăresc 
in valoare de peste 81 milioa
ne lei, din care, în Petroșani 
25 milioane lei, iar ca princi
pale lucrări fizice ; amenaja
rea si întreținerea celor 9? 
baze sportive simple și locuri 
de joacă pentru copii ; con
struirea a 89 km de drumuri

Se vor intensifica acțiunile 
pentru dezvoltarea la toți oa
menii muncii a conștiinței so
cialiste înaintate, promovarea 
in întreaga viață socială o 
principiilor eticii și echității so
cialiste, cultivarea atitudinii 
inaintate față de muncă și o- 
vutul obștesc, a valorilor fun
damentale ale socialismului.

Pentru cunoașterea aprofun
dată a politicii interne și ex
terne a partidului stabilită de 
Congresul al X-lea, potrivit in
tereselor fundamentale dezvol
tate in Românie, promovării 
cauzei socialismului :n lume, 
‘ndeolinirii aspirațiilor ^nremn 
de pace, bunăstare, libertate 
si progres ale întregii umani
tăți, se vor organiza dezbateri, 
simoozioene, mese rotunda.

orășe
nești si comunale, comitetele 
oamenilor muncii din unitățile 
subordonate vor oroaniza dez
baterea sarcinilor ce le revin 

din orezentul angajament. Ase
menea dezbateri se vor organi
za pe circumscripții electorale, 
asociotiî de locatari, comitete 
ale cetățenilor, în vederea mo- 

oamenilo' 
obiecti-

munici- 
hotărît 

oamenii

bilizării tuturor 
muncii la îndenlinireo 
v«lor propuse.

Consiliul ooDulor ol 
aiului Po^'osani este 
«ă mob'1’z<*z«* *oti
muncii la realizarea si deoăsi- 
-ea anaoiamentelor asumate, 
contribuind asH*»1 ’n m'notui- 
rea rnn«'hj|u> Droaram elabo- 
-nt rU '“annrnsul al XJea 
DCR ■ nl Conferințe' Națio
nale nentru ridicarea Români
ei socialiste pe culmile inalte 
'■'•e progresului si civilizației.

Pentru o siguranță deplină
(Urmare din pag. n

Ni col acaceștia pe inginerul
Slăvei. pe șeful de echipă, lă
cătușul Ion Tudoran, pe 
Ion Angliei, tot lăcătuș".

Rind pe rînd. pe măsură 
ce discuția înainta, se con
turau faptele comuniștilor 
Mihai $oo.
Leorinț și 
strungari, 
Constantin 
Ștefoi, frezori, cu toții de la 
atelierul mecanic.

contribuție însemnată

maistru.
Gavrilă 

Gheorghe 
Butur

Nicola- • 
Roman. 
Borota.

și Petru

au adus și sudorii Ion Ber- 
cea și Dumitru Călugării, e- 
lectrocaristul Stelian Florea, 
lăcătușii Constantin David, 
și Gheorghe Niță; bun me
seriaș, ca și armă turistul Io
nel Balea, lăcătușul Bella 
Binder și sudorul Ștefan 
Zamfir, ambii de Ia tura de 
întreținere... Ei toți, au exe
cutat lucrări de 
coroanei dințate
moara 4 A, utilaj precumpă
nitor in procesul tehnologic 
al centralei termoelectrice 
Paroșeni.

echipare a 
de la

L. ȘTRIKBERGER, 
membru al comitetului 
de partid, E. M. Petrila

Mica publicitate
COOPERATIVA ..DESERVIREA" LUPENI

anunță
Redeschiderea unității de „Bijuterie", situată in 

complexul de deservire, cu un cadru de înaltă cali
ficare, care execută pe lingă bijuterii din aur și biju
terii din argint, cu materialul clientului.

VÎND avantajos casă — stare excelentă, liberă — 
4 camere, dependințe, garaj, curte, grădină în Lupeni, 
str. T. Vladimirescu, nr. 27.

Informații : Lupeni, str. Spiru Ilarei, nr. 1.

VIND scuter -Manet". Str. 1 Mai, nr. 18, Petroșani.

VÎND convenabil casă ocupabllă sau apartament 
3 camere și dependințe, Lupeni, str. 6 August, nr. 15, 
Kozalia Dragolici.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Michiu 
klexandru eliberată rin Preparația Lupeni. O declar 

nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Simo 
■tru, eliberată de E, M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Marcu 
linie, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ko- 
i/.si Dionisie, eliberată de Preparația cărbunelui Pe- 
.ila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lingu- 
ar Maria, eliberată <!<• Preparația cărbunelui Goro- 
ști. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bedia 
Semenic, eliberată de Preparația Lupeni. O declar nulă.
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în legătură cu reluarea 
lucrărilor fazei a doua Ultimele știri

a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa

Un comentariu
BELGRAD 14 — Corespon

dentul Ăgerpres, S. Morco- 
vescu. transmite: Intr-un
comentariu privind reluarea 
lucrărilor de la Geneva ale 
fazei a doua a Conferinței 
pentru securitate și coopera
re în Europa, agenția Ta- 
niug afirmă „In cercurile 
oficiale iugoslave se expri
mă convingerea că. în conti
nuarea lucrărilor ce încep 
marți se va trece la ela
borarea concreta a diferite
lor documente care, ulterior, 
în cursul verii sau în toam
nă. urmează să fie adopta
te în faza finală a conferin
ței". In cursul primei părți 
a convorbirilor dc la Gene
va — se arată apoi — 
renul a fost, totuși. în 8 
măsură pregătit. îneît 
poate trece la elaborarea < 
rectă

Comentariul 
„faza a doua 
este oricum 
mai 
cea mai 
niștrii de 
acord la 
promisur 
piile generale dac. 
tinuare. în faza 
nivel înalt, 
ale relațiilor

te- 
așa 

se 
di-

a documentelor, 
apreciază 
a conferinței 
una din cele 

importante și, deci, șj 
grea : dacă mi- 

exteme au pus de 
Helsinki, cu com- 

însemnate. princi- 
ă, în con- 
a treia, la 

aceste principii 
viitoare și ale

că

al agenției Taniug
colaborării în Europa vor fi 
in general confirmate în mod 
festiv, in faza a doua 
trebuie să fie examinate, pu
se de acord și formulate 
mod concret". Aceasta 
supune 
tft și cu 
ba do documente 
ic să 
Europa 
beră. c 
ncrală, 
ca pini ___
în care securitatea ____
țârilor va fi pe deplin garan
tată. Menționînd că - -
așteptat 
privință, 
că greutățile 
pășite, dacă se 
mod ____
zuințele popoarelor si țărilor 
europene".

In ceea ce privește activi
tatea delegației iugoslave 
in comentariu se relevă că 
ea a acționat și va acționa 
și în continuare si mai activ, 
împreună cu multe țări eu
ropene. in majoritate mici 
s mijlocii care văd în cola
borarea multilaterală. egală 
in drepturi și în securitatea 
în Europa dezvoltarea și secu
ritatea lor proprie.

în 
pre- 

o muncă indclunga- 
râbdare, fiind vor- 

■arc trebu- 
i orienteze evoluția în
a spre colaborarea li
ceală în drepturi și ge- 
i. fără bariere de bloc 
îâ acum, spre o Europă 
v . ... tuturor

ULTIMELE ȘTIRI

ele

ORIENTUL APROPIAT

Convorbiri Anwar Sadat Comitetului Executiv
Henry Kissinger

sînt dc 
greutăți în această 
comentariul relevă 

..trebuie de- 
abordează în 

sincer dorințele și nă-

DELHI 14 — Coresponden
tul Ăgerpres, Ion 
transmite : Luni. 
1974, a avut 
semnarea 
vind 
mixte 
mentale dc 
mică, 
între 
România 
In document 
ză.
ale Comisiei, elaborarea pro
gramelor dc cooperare econo
mică dintre cele două țări și 
urmărirea îndeplinirii lor 
schimbul de 
vind 
tare

Puținelu
14 ianuarie 

loc la Delhi 
documentului pri- 

inființarea Comisiei 
permanente guverna- 

cooperare ccono- 
științifică și tehnică 
Republica Socialistă 

a și Republica India 
se stipulea- 

ca arie dc preocupări

i între organisme- 
planificare ale celor 

țâri, precum și identi- 
în comun a problc- 

științifice și tehnice 
putea conduce 

unor astfel dc

membre ale C. E. E.
BRUXELLES 14 — Cores

pondentul Ăgerpres. N. Po
pescu Bogaânești. transmite : 
La Bruxelles au început, luni, 
lucrările reuniunii Consiliului 
miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale Pieței 
comune, care trebuia să aibă 
loc cu o săptămînă in urmă, 
dar amînatâ în mod imprevi
zibil. pentru consultări supli
mentare. Punctul numărul 1 
al agendei Consiliului minis-

terial al 
stabilirea 
a gradului participării 
..fondul regional de dezvolta
re". problemă pe 
căreia se confruntă, 
parteneri, puncte de 
divergente. Al doilea capitol 
al dezbaterilor îl constituie 
unele aspecte legato de cea 
de-a doua etapă a Uniunii e- 
conomice și monetare a C.E.E.

C.E.E. îl constituie 
nivelului maxim și 

la

fundalul 
între 

vedere

CAMBODGIA

Luptele din 
capitalei

apropierea 
khmere

CAMBODGIA 14 (Ager- 
preș). — In ultimele 24 dc 
ore, au continuat luptele în 
apropierea capitalei khme
re, angajamente deosebit de 
violente înregistrîndu-sc în- 
tr-un sector situat la 12 ki-

lometri de Pnom Penh. 
Forțele patriotice au lan
sat rachete asupra aeropor
tului Pochentong din Pncro 
Penh. Alte acțiuni militare 
au fost semnalate în vecină
tatea orașului Takeo și în 
zona șoselei naționale nr. 4

Ultimatum lansat 
de Norodom Sianuk autorităților 

de la Pnom Penh
PEKIN 14 (Ăgerpres). — 

Intr-o telegramă transmisă 
biroului agenției France 
Presse, Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia. a 
lansat un ultimatum au
torităților de la Pnom Pena 
în care le cere să se supună 
forțelor de eliberare în cel 
mai scurt timp posibil, mențio-

că vor beneficia dc 
vor putea să 

pentru a scă-

nînd 
o amnistie sau 
se expatrieze . 
pa de pedeapsa dreaptă

In încheiere -eful statului 
Cambodgia precizează 
actuala mare ofensivă a for
țelor dc eliberare nu 
drept scop luarea capitalei 
în acest an. că forțele popu
lare își vor ■ >ntinui lupta 
pînă la eliminarea totală a 
actualilor conducători de la 
Pncm Penh.

că

are

de Cercul Polar

MOSCOVA 14 (Ăgerpres). 
— în localitatea Bilibino, 
din Peninsula Ciukotka. a 
intrat în exploatare primul 
bloc energetic al centralei 
atomoelectricc. Blocul are 
o putere instalată de 12 000 
kW. Aceasta* este prima 
centrală 
tuată d
Iar de 
struită 
ghețat 
de drumuri, cărbun ’■ 
petrolul pot fi aduse 
numai cu mare dificultate.

Aceasta* 
aiomoelectrică si- 

-■! ren! Po-
Nord. Ea a fost con- 
pe pămînt veșnic în- 
deoarece, din lipsă 

și 
aici

ANKARA

îndeplinirii 
informații pri- 

programcle de dczvol- 
ale celor două econo

mii naționale și explorarea 
posibilităților, condițiilor și 
formelor dc cooperare indus
trială bilaterală, asigurarea 
creșterii reciproce a schim
burilor comerciale și coope
rării intre instituțiile finan
ciare. industriale și comercia
le î 
rii 
între 
dierea

în scopul 
colaborării

■ cele două țări, 
și utilizarea

intensifică- 
economice 

stu- 
co-

operării 
le dc 
două ț 
ficarca 
melor 
care ar 
introducerea 
cercetări in producția 
dustrială și agricolă. Cele do
uă părți au căzut de acord 
asupra principiilor care tre
buie să stea la baza acordu
lui privind cooperarea eco
nomică. industriala și teh- 
nico-științifică pc o perioadă 
de perspectivă îndelungată 
(10-15 ani).

Documentul a fost semnal 
din partea română, do Manca 
Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului do Miniștri, pre
ședintele Comitetului dc Stat 
al Planificării, iar din partea 
indiană, de Swaran Singh 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii India. In alo
cuțiunile rostite cu prilejul 
semnării, cei doi oameni dc 
stat s-au referit la impor
tanța vizitelor reciproce alo 
conducătorilor României și 
Indiei, pentru dezvoltarea

la

în

semnării 
Măncs- 

au 
u- 

dc probleme 
vieții actuale internațio- 

In aceeași zi, Manca
a avut întîlniri dc 
Dev Kant Boro- 

petrolului și 
a abordat 

cooperării în 
și exploatarea 
Chidambaram 

ministrul dez
voltării industriale, cu care 
a conferit despre proble
me privind cooperarea în 
diverse ramuri ale industri
ei dintre România și Ind a 
și l-a primit pc A. C. Geor
ge adjunct 
comerțului exterior, 
a purtat 
toare la extinderea și diver
sificarea 
mercialc bilaterale.

în continuare a relațiilor bi
laterale. a Colaborării și co
operării economice, indus
triale și tchnico-științificc.

★
După ceremonia 

documentului, Manea
cu și Swaran Singh 
avut o convorbire asupra 
nui larg cerc 
ale 
na le.
Măncscu 
lucru cu 
oah. ministrul 
chimiei, cu cari 
probleme ale 
prospectarea 
petrolului. 
Subramanian,

CAIRO 14 (Ăgerpres). — 
Reîntors la Assuan, după în
trevederile avute 
litățile israeliene, 
de stat al S.U.A.. Henry Kis
singer, și-a reluat, luni, con
vorbirile cu președintele 
Anwar Sadat in problema de
finitivării acordului cu privi
re la dezangajarea forțelor 
militare ale Egiptului și Isra
elului Ia Canalul Suez.

După o primă întrevedere 
Sadat-Kissinger, la convorbiri 
au participat și membrii celor 
două delegații. Cu acest pri
lej — arată agențiile Associa
ted Press și Reuter — a fost 
examinat un proiect al pla
nului dc dezangajare redac
tat. sîmbătă noaptea. în cadrul 
convorbirilor americano-israe- 
liene.

cu oficia- 
secretarul

Ciocniri între
al ministrului 

cu care 
o discuție referi-

schimburilor co-

Ambasadorul 
României la Haga 

a fost primit 
de președintele 

Partidului Muncii 
din Olanda

HAGA 14 (Ăgerpres). — 
Ambasadorul României la 
Haga. Mihail — Bujor Sion. 
a avut o convorbire cu pre
ședintele Partidului Muncii 
din Olanda. Andre van der 
Louw.

Președintele Partidului
Muncii a exprimat gratitu
dinea și caldele sale mul
țumiri pentru mesajul prie
tenesc ce i-a fost adresat dc 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
transmițîndu-i. la rîndul său 
cele mai sincere urări de să
nătate și fericire, dc noi suc
cese în vasta sa activitate 
de prosperitate și progres 
poporului român.

Andre van der Louw a 
exprimat satisfacția condu
cerii Partidului Muncii pentru 
relațiile prietenești existente 
între cele două partide.

In continuare, au fost
bordate probleme privind e- 
voluția pozitivă a relațiilor 
politico-cconomice și cultu- 
ral-științifice dintre cele 
două țări.

a-

Acord pentru formarea
unui nou guvern

Ziarul „Le Matin'

despre evoluția ascendentă a

relațiilor româno-marocane
RABAT 14 (Coresponden- 

S. Iones- 
la evolu- 
relațiiloi 

ziarul 
care apare la 

contribuția 
de prie- 

în Ma- 
septem-

ță de la Mircea 
cu) : Referindu-se 
ția ascendentă a 
româno-marocane, 
„Le Matin", 
Rabat, relevă 
deosebită a vizitei 
tenie întreprinse 
roc, la 21 și 22 
brie 1973. de către președin
tele Consiliului 
Republicii Socialiste 
nia. tovarășul 
Ceaușescu, și a 
Elena Ceaușescu, 
tația regelui 
Hassan al 
subliniază 
vorbirilor 
prilej între 
stat. în

de Stat al 
: Româ- 

Nicolae 
tovarășei 

la invi- 
Marocului, 

II-lca. Ziarul 
importanța con- 
avute cu acest 

cei doi șefi dc 
urma cărora

fost semnate două importan
te acorduri de 
economică și tehnică 
România și Maroc, 
semenea. ziarul se 
și la mesajul, transmis 
noiembrie. de 
Nicolae Ceaușescu. 
statului marocan, 
al Il-lea.

„Le Matin" inserează, de 
asemenea, conținutul dife
ritelor convorbiri purtate 
în cursul anului 1973, la 
București și Rabat. între 
membrii guvernelor celor do
uă țări, între specialiști 
români și marocani din 
domeniile agriculturii in
dustriei. comerțului, sănă
tății publice pe tema ex
tinderii cooperării și colabo
rării între România și Maroc.

cooperare 
între 

De a- 
referă 

în 
tovarășul 

șefului 
Hassan

ÎN ACTUALUL 
învățAmint superior IN 
POLONIA a fost introdusă, 
pentru prima oară, disciplina 
economia apărării. Cursurile 
respective se desfășoară cu 
ajutorul Institutului de econo
mie al Academiei militare- 
politice.

ANKARA 14 (Ăgerpres). 
— Partidele Republican al 
Poporului și Salvării Na
ționale din Turcia au anun
țat. duminică, acordul lor pri
vind formarea unui nou 
guvern care să pună ca
păt crizei guvernamentale 
declanșate in urmă cu trei 
luni. Președinții celor do
uă partide, Bulent Ecevit 
P.R.P.) și Necmettin Erba

kan (P.S.N.) au analizat posi
bilitățile constituirii 
coaliții guvernamentale, 
menii acordului. Marți 
dul urmează să fie 
spre aprobare președintelui

unei 
ter- 

acor- 
supus

țârii. Fahri Koruturk.
ANKARA 14 (Agc preș). — 

Liderul Partidului Republi
can al Poporului Bulent E- 
' evit, a declarat, luni, la An
kara. după anunțarea 
țelegerii intervenite cu 
tidul Salvării Naționale 
vind constituirea unui gu
vern de coaliție, că așteaptă 
lâspunsul președintelui Fahri 
Koruturk. Potrivit aprecie
rii agenției

•r tional. • 
urma să îl 
nou în mod 
ședințele 
cabinetului.

în- 
Par- 
pri-

Potrivit
United Press ln- 

ș ful statului ar 
1 însărcineze din 
1 oficial pe pre- 

P.RP. cu formarea

Ulterior. Kissinger a confe
rit cu ministrul egiptean 
externe, Ismail Fahmy, 
cursul acestei reuniuni, arată 
agențiile Reuter și Franco 
Presse, au fost alcătuite gru
puri speciale do lucru pentru 
examinarea și precizarea u- 
nor detalii dc ordin juridic 
în legătură cu acordul de 
dezangajare. Cele două gru
puri și-au început activitatea 
separat la ora 17.00, ora lo
cală. urmind ca. seara să-și 
prezinte raportul in cadrul 
unei reuniuni a delegațiilor 
egipteană și americană. La 
sfirșitul acestei reuniuni, este 
prevăzută o nouă intilnire 
Kissinger-Sadat. după care 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A. va pleca, din 
nou, în Israel.

forțele siriene
și israeliene

DAMASC 14 (Ăgerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
sirian a anunțat că, duminică, 
în cursul a trei ciocniri care 
au avut loc între forțele si
riene și israeliene, acestea din 
urmă au înregistrat 15 pînă 
la 20 morți și răniți și impor
tante pierderi în material de 
luptă. Ciocnirile, a precizat 
purtătorul de cuvînt, au fost 
declanșate în urma încercării 
forțelor israeliene de a-și for
tifica unele poziții în sectorul 
central al liniei de încetare

PREȘEDINTELE REPUBLI
CII SOCIALISTE FEDERATI
VE IUGOSLAVIA, Iosip Broz 
Tito. urmează să facă o vizită 
oficială în India.

LA PARIS s-a anunțat ofi
cial că prețul benzinei super 
va crește de la 1,35 la 1,75 
franci litrul, iar la benzina 
normală de la 1.25 la 1,62 
franci litrul.

LA ROMA a început, luni, 
reuniunea adjuncților miniș
trilor de finanțe din țările ce 
alcătuiesc „Comitetul celor 
20" al Fondului Monetar In
ternațional (FMI), care, timp 
dc două zile, va analiza pro
blemele legate de reforma sis
temului monetar în contextul 
actualei crize energetice.

O ORGANIZAȚIE RELIGI
OASĂ creată cu cîțiva ani in 
urmă de dr. Timothy Leary, 
fost cîndva. „mare preot al 
LSD-ului“ și actualmente a- 
restat, (LSD este un puternic 
și nociv narcotic chimic) a 
înflorit, ajungînd o rețea in
ternațională de trafic dc stu
pefiante cu un capital de 200 
milioane de dolari.

UN PURTĂTOR DE CU
VÎNT AL DEPARTAMENTU
LUI AMERICAN DE INTER
NE a anunțat, potrivit agenției 
Associated Press, că s-a în-

dc 
în

a focului de pe Înălțimile 
Golan.

TEL AVIV 14 (Ăgerpres) — 
Un purtător de cuvînt militar 
israelian a anunțat că. dumi
nică, forțele siriene au des
chis foc dc artilerie asupra 
pozițiilor israeliene de pe 
înălțimile Golan, omorind un 
militar israelian. Forțele isra
eliene au răspuns canonadei 
siriene, duelurile de artilerie 
întinzîndu-se sporadic. pe 
toată perioada cuprinsă între 
7,30 GMT și 14.30 GMT. și pe 
o amplă secțiune a frontului.

al t.t. al l't.
din Anglia

LONDRA 14 — Corespon
dentul Ăgerpres. Nicolae 
Plopeanu. transmite: Secre
tarul general al partidului 
Comunist. John Gollan, a ex
pus, în ședința Comitetului 
Executiv al C. C. al P. C. din 
Marea Britanie, care a a- 
vut loc sîmbătă. la Lon
dra.. propunerile partidului 
pentru soluționarea crizei 
dc energie și depășirea di
ficultăților prin care trece, 
în prezent, economia britani
că. Subliniind că .Partidul 
Comunist luptă pentru bine
le poporului și al țării", 
vorbitorul a cerut sâ se re
nunțe la săptămîna de lu
cru de trei zile. „Partidul 
Comunist se pronunță pentru 
un control strict al prețuri
lor și pentru înghețarea chi
riilor". — se arată în docu
mentul prezentat Comitetului 
Executiv, 
totodată, 
lui să își 
ritatea 
rea 
lor 
astfel, 
triei extractive 
la criza de ___ _________
menționat, dc asemenea, ne
cesitatea introducerii de 
taxe progresive asupra ve
niturilor celor bogați. a re
ducerii cheltuielilor milita
re. a extinderii naționalizării 
marilor firme și bănci.

S-a recomandat, 
membrilor partidu- 

manifeste solida- 
cu minerii. în vede- 

satisfacerii revendicări- 
acestora, contribuindu-se. 

la dezvoltarea indus- 
ca o soluție 

energie. S-a

„Uniunea dintre Tunisia și Libia
nu este îndreptată împotriva nimănui"

TUNIS 14 (Ăgerpres). — 
Uniunea dintre Tunisia și Li
bia nu este îndreptată împo
triva nimănui — s-a anunțat 
la ministerul tunisian al afa- 
ferilor externe. Pe de altă 
parte, s-a arătat că Algeria și 
Egiptul nu au fost prevenite 
asupra proiectului unirii Tu
nisiei cu Libia și s-a subliniat 
că uniunea dintre Tunisa și 
I.ibia va fi un factor de soli
daritate araba precizîndu-se, 
totodată : Noi am efectuat, 
de pe acum, mai mulți pași 
în acest sens.

Potrivit agenției France

Presse, referitor la divergen
țele dintre Libia și Tunisia în 
problema soluționării crizei 
din Orientul Apropiat, s-a de
clarat că Tunisia este favora
bilă oricărei soluții care ga
rantează recuperarea teritori
ilor arabe, în timp ce Libia 
apreciază că lucrările Confe
rinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Apropiat nu 
satisfac aspirațiile arabe. To
tuși — s-a subliniat — uniu
nea va permite moderarea 
atît a unui punct de vedere, 
cit și a celuilalt, avînd in ve
dere, faptul că liderii libieni 
sînt animați de bune intenții.

Noul stat va avea un singur

președinte, care, s-a spus, va 
fi, fără îndoială, președintele 
Habib Bourguiba, o singură 
Constituție și o monedă uni
că.

★
TUNIS 14 (Ăgerpres). — 

Postul de radio tunisian va 
purta. începînd de sîmbătă, 
numele de „Radioul Republi
cii Arabe Islamice de la 
Tunis", iar cel libian. ..Radi
oul Republicii Arabe Is
lamice de la Tripoli". 
Noile denumiri au fost 
adoptate ca urmare a ho- 
tărîrii de unificare a Tunisiei 
cu Libia, adoptată. sîmbătă, 
de șefii celor două state.

treprins primul pas în vederea 
începerii explorărilor de pe
trol și gaz natural în Oceanul 
Pacific, în dreptul coastelor 
californiene.

ULTIMUL TRONSON al 
unuia dintre cele mai lungi 
poduri din lume a fost mon
tat sîmbătă, realizîndu-se ast
fel unirea localităților brazili
ene Rio și Nitcroi, peste golful 
Guanabara. Podul — care are 
o formă concavă — măsoară 
13.9 kilometri, cu o deschide
re peste apă de 8,9 km.

LIPSITĂ DE PLOAIE timp 
de 65 de zile, capitala Japo
niei a înregistrat, de la în
ceputul acestui an. un număr 
de... 428 de incendii, in timpul 
cărora și-au pierdut viața 14 
persoane. în cea mai mare 
parte, incendiile s-au declan
șat la locuințele particulare 
din lemn.

Următoarele 12 luni nu 
vor putea să nu fie dificile 
pentru vestul industrializat, 
chiar dacă Statele Unite, 
din punct de vedere econo
mic, pot rezolva problemele 
cu mai puține eforturi decit 
țările din Comunitatea E- 
conomică Europeană. Dispo
nibilitățile de petrol și pre
țul acestuia constituie, desi
gur. elementele majore care 
contribuie la conturarea ca
racterului sumbru a) pers
pectivelor anului ce ne stă 
în față.

Organizația pentru coope
rare economică și dezvolta

membre ale O.E.C.D. era in 
medie de 10 la sută, de 
proape trei ori mai mult de
cit in 1960. Pentru prima da
tă în istoria recentă a celor 
mai industrializate țâri, un 
număr însemnat dintre ele 
cunosc rate de inflație ilus
trate prin numere cu două 
cifre, iar posibilitatea unor 
tensiuni sociale și economice 
rezultate din schimbări 
fective sau previzibile în re
partiția venitului real 
poate fi ignorată".

Cele de mai sus erau 
statate. așa cum am ___
subliniat, înainte de declan-

a-

e-

nu

con- 
mai

MARȚ!, . X >1 ARII.

PETROȘANI — 7 Noien. 
brie : Autostop : Republi
ca : Coarnele de aur; PE- 
TRILA : Copii *ăpitanulu* 
Grant : LONEA — Mine
rul : O zi mai lungă deci: 
un an : ANINOASA : Răz
boiul subteran : VULCAN: 
Nunta de aur : LUPENI — 
Cultural : Dreptul de a iu
bi : Muncitoresc: Ornui r.” 
e singur.

te știri : 9,30 Atlas cultural: 
9,50 Muzică ușoară ; 10.00 
Buletin de știri : 10.05 Me- 
odii populare ; 10,30 Frag
mente din opereta „Hans 
flautistul" : 11,00 Buletin de 

pentru 
Medalion 
11

22,00 Radiojurnal: 
Concert de seară: 

24,00 Buletin de știri ; 0,03- 
5,00 Estrada nocturnă ;

5,00 Buletin de știri;
Melodii în zori de zi ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jo
cul ; 5,50 Muzică ușoară : 
6,00 Radioprogramul dimi
neții ; 8,08 Matineu muzi
cal ; 8,30 La microfon, melo
dia preferată ; 9,00 Buletin

știri ; 11.05 Piese
chitară : 11,15
George Grigoriu : 
rul Radioteleviziunii 
jat de D.D. Stancu :
Noi înregistrări de muzică 
ușoară : 12,15 Recital de o- 
peră ; 12,30 Intilnire cu me- 
îodia populară și interpretul 
preferat : 13.00 Radiojurnal : 
14,00 Integrale : 14,47 Cînte- 
ce populare ; 15,05 Pagini 
din opera Undine"; 15,30 
Muzică de estradă : 16,90
Radiojurnal ; 16,15 Melodii
populare ; 16,35 CIntecele
noastre: 17,00 In pas vioi: 
17.10 Radiocabinet de in
formare și documentare 
17,30 Interpreți de muzică 
populară; 18,00 Orele serii 
20,00 Zece melodii prefera
te; 21,00 Revista șlagăre
lor; 21,30 Bijuterii muzi-

MARȚI, 15 IANUARIE

9.00

9.15

ons

10,00

Teleșcoală — Matema
tică (clasa a VIII-a). 
Fizică (anul III). Pro
ducerea tensiunii elec
tromotoare 
vc.
Chimie —
atomului 
sprijinul 
lor la concursul 
admitere în învăță- 
mîntul superior). 
Curs de limbă germa
nă — Lecția 75 (relu
are).

alternati

Structura 
(ciclul în 
candidați- 

de

10.30 Curs dc limbă france
ză — Lecția 75 (relua
re).

11,00 Vîrstele 
Magazin 
cultură 
fică.

16.00-17.00 Lecții TV. pen
tru lucrătorii din a- 
gricultură. Creșterea 
animalelor.

17.30 Telex.
17.35 Curs de 

Lecția
18,05 Curs de 

ză — Lecția 73.
18.35 Vetre folclorice — 

Straja — județul Su
ceava — Film.

19,0D Drumuri în
19,20 1001 de seri, 

venturile lui Zajko.
19.30 Telejurnal. La cote

le anului XXX.
20,00 Revista economică TV.
20,25 Seară de teatru 

Ciclul: Oameni ai 
lelor noastre : 
meia 
neliu

peliculei — 
bilunar de 

cinematogra-

limbă rusă 
74.
limbă engle-

istorie.
— A-

zi- 
„Fe- 

fericită" de Cor- 
Eeu — Premie-

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

ră TV.
Interpretează Silvia 
Popovici, Colea Râu- 
tu, Octavian Cotes- 
cu. Melania Cîrje, 
Viorel Comănici, Cor
nelia Turian, Ion 
Siminie. Candid Stoi
ca, Mihail Balaban 
și alții.

22,20 24 de ore.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei de 
ieri: Maximele: Petroșan: 
+ 2 grade, Paring — 1 grad.

Minimele: Petroșani — 
8 grade, Paring — 6 grade.

Stratul dc zăpadă la Pa
ring : 47 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme în 
general frumoasă. Cer mai 
mult senin noaptea. Dimi
neața. pe alocuri se va 
semnala ceață. Vînt slab 
din sectorul sudic.

ÎN MAI MULTE LOCALI
TĂȚI ISRAELIENE a fost de
clarată, luni, stare de urgen
ță. ca urmare a ploilor deo
sebit de puternice și a furtu
nilor violente care continuă 
dc două zile. Cartierele din 
partea dc jos a Tel Aviv-ului 
sînt 
mai 
nea

inundate, iar traficul pe 
multe șosele de la margi- 
orașului a fost întrerupt.

—

Furtuni de zăpadă
în Turcia

ANKARA 
— Puternice 
Fadă au 
duminic.’. in 
giuni ale . . ____
importante pagube materiale

In Bosfor navigația ma
ritimă a fost practic în
treruptă din cauza vintulu’ 
care sufla ci. o viteză 
peste 100 km pe oră. 
Izmir, a fost distrus un 
miță tor 
Anatolia 
Ie provocate 
ridică la circa 
de lire 
de 800 de sate 
arie fiind izolate. S-a 
semnalat totodată, reapariția 
haitelor de lupi și. în ace
lași timp, un atac asupra u- 
nui grup de persoane

14 t Ăgerpres) 
furtuni dc ză- 

fost înregistrate 
mai multe ie- 

Tjrcici, provacînd

de televiziune. 
Centrală,

de 
La

In 
pagube- 

de furtuna sg 
șase milioane

turcești, mai mult 
din aceasta

Din presa străină

re (O.E.C.D.) a dat publici
tății recent, la Paris, un stu
diu asupra perspectivelor a- 
nului care a început — puțin 
optimiste chiar în etapa pre
gătirii studiului, adică e- 
xact înainte de declanșarea 
recentei crize energetice și 
dublarea prețului petrolului. 
Citind astăzi studiul respec
tiv. oricine iși poate da sea
ma că umbra unei recesi
uni economice planează a- 
supra noastră. „Aprecierea 
generală este că anul 1974 
va fi, în orice caz, un an da 
creștere mai incetinită și de 
inflație rapidă”, se arată în 
documentul menționat. Pe 
o astfel de bază se poate 
prevedea o nouă scădere a 
creșterii economice in țările 
occidentale, probabil o scă
dere a venitului lor 
și. aproape în mod 
bil. o reducere 
mîinii de lucru.

Pentru a înțelege __
puternic a lovit criza petro
lieră țările occidentale, in 
ciuda unor declarații opti
miste încurajate de unii oa
meni politici, trebuie să ci
tăm, din nou următorul oa- 
ragraf din studiul O.E.C.D. : 
„In perioadă de șase luni în
cheiată in octombrie 1973, 
rata anuală a creșterii ni
velului prețurilor la bunu
rile de consum în țările

a

național 
inevita- 
folosirii

cît de

șarea crizei energetice. Con
junctura era pe cale de în
răutățire, și momentul unei 
inflații alarmante fusese de
ja atins.

Ce se întîmplă acum ? Sta
tele Unite stau mai bine de
cit aliații lor. deoarece im
porturile de petrol arab re
prezintă numai 6 la sută din 
necesitățile lor interne și
cifra respectivă poate fi re
dusă. Dar Japonia ? Dar 
R.F.G., chiar dacă poate să 
revină la cărbune ? Și Fran
ța, din importurile căreia a- 
preoape jumătate reprezin
tă importuri de energie ? 
Dar Anglia, a cărei situație 
este mai mult decit alarman
tă ?

In cursul viitorului dece
niu vor avea loc schimbări 
substanțiale în țările indus
trializate. căutîndu-se folo
sirea energici disponibile în- 
tr-un mod mai rațional și, 
de asemenea, dezvoltarea al
tor surse. Dar aceasta este o 
problemă care poate fi solu
ționată în zece ani. dacă 
muncim din greu. Anul ca
re ne stă în față nu poate fi. 
așadar, decit cu multe pro
bleme dificile .

C. L. SULZBERGER 
(..International Herald 

Tribune")
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