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Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit delegația Confederației

ORGAH AL COMITETULUI MUNICIPAL PETBOSAHI AL Pill. SI Al COHSILIULUIPQPULAP MUNIC1PAL

Generale 
din

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primii, la 21 ianuarie, delega
ția Confederației generale a 
Oamenilor Muncii din Peru 
(C.G.T.P.), care face o vizită 
de prietenie in tara noastră, 
la invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România

Din delegație fac parte to
varășii : Gustavo Espinoza,

a Oamenilor Muncii. ■.* 
Peru (C.G.T.P.) ■ '

secretar generai al Conîede- ședințe al Consiliului* Centna: 
rației, membru al Coiiiislel al U.G.S.R
Politice al C.C. al Parlidnhit 
Comunist Peruan, și Nun/A, 
Alejandro, membru al Corrti- 
siei Naționale a C.G.T.P., 
membru al C.C. al PC.P.

La primire au luat parte to
varășii Mihai Dalea. membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului Centrai al 
U.G.S.R.. Ștefan Andrei, se
cretar al C.C .al P.C.R.. și 
Gheorghe Petrescu. vicepre-

Exprimindu-si deosebi

oamenii muncii din tara 
păstrează o vie amintire vil. 
tei pe care 'șcîuFTstâtului "ro-,A- 
mân a făcut-o inranul trecut-
in Peru, vizită -pe^hrej o țcon-' 
sideră un moment de însein-

(Continuore in pag. a 4-a)

SUB SEMNUL REALIZĂRII CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN
Resursele fiecărui colectiv de muncă mai bine valorificate /

După cca de a doua dccadâ
De-acum

RITMICITATEA!
Incontestabil, cea de a doua 

decadă a fost marcată de toa
te colectivele din unitățile mi
niere din Valea Jiului de o 
muncă susținută pentru reali
zarea sarcinilor de plan. Afir
mația nu este ..goală de conți
nut". Dacă la finele primei de
cade se făcea afirmația că a- 
nul a demarat slab, acum se 
poate spune fără drept 
contestare că in perioada 
care ne referim producția de 
cărbune a fost in continuă 
creștere. O demonstrează ci- 
fr-' ie. Mina Vulcan a adăugat 
la plusul primei decade peste 
850 de tone: colectivul de la 
Paroseni s-a menținut — in 
general — în „apropierea" pla
nului: cel de la Lonea a recu
perat total restanța și a ajuns 
din urmă „plutonul fruntaș" 
— chiar dacă depășirea este 
de numai 0.3 la sută, e depăși
re nu restanță. Și. asta înseam
nă mult. De fapt ca și pentru 
minerii Aninoasci și cei ai 
Lupeniului. Pentru că. să re
cunoaștem deschis, n-a fost 
chiar atît de ușor sâ recupe
rezi restanțele de mii de to
ne din prima decadă — în to
tal vreo 15 000 de tone din 
care greul a revenit minei Lu
peni — in condițiile in care 
decada a avut doar 7 zile lu
crătoare. Aceste salturi — de 
la minus la plus — nu sînt 
simple accidente. In decada 
încheiată s-a muncit .cum

de 
la

spune, minerește. Și nu nu
mai in abataje. Se poate afir
ma că s-a îmbunătățit aprovi
zionarea ca efect al interven
ției ferme a organizațiilor de 
partid pentru aplicarea mă
surilor stabilite cînd s-a tre
cut la săptămina redusă de 
lucru. Pentru că. o spunem 
chiar dacă supărăm conduce
rile tehnice de la toate mine
le si serviciile de resort din 
cadrul Centralei, aceste mă
suri au cam fost uitate, trecu
te pe planul al doilea. Consta
tarea este supărătoare, dar a 
doua decadă cînd preocuparea 
pentru a ..pompa" in abataje 
tot ce trebuie, cînd electrome
canicii au făcut ca utilajele 
să meargă mai bine, o atestă 
pe deplin.

Cu Petrila și Uricani lucru
rile se . schimbă. Facem din 
nou afirmația — publicată cu 
cîteva zile în urmă — -că mi
nusul Petrilei aparține secto
rului V, sector al cărui colec
tiv trece printr-o situație di
ficilă pentru depășirea căreia 
se depun eforturi susținute. 
Din acest punct de vedere îm
părtășim opinia tovarășului 
Matei Chirimbu, inginer prin
cipal in cadrul serviciului 
producție al C.C.P. care afir
ma că ..s-a muncit mult pen-

suta

suta

sută

Situația
r e a 1 i zări
plan ului

E.M. Lonea 100.3 la
E.M. Petrila 94,6 la
E.M. Dîlja 100,2 la
E.M. Aninoasa 100,2 la
E.M. Vulcan 104,7 la
E.M. Paroșeni 102.3 la
E.M. Lupeni 100 la
E.M. Uricani 98,9 la

Total
Valea Jiului 100,1 la

sută

Mecanizarea lucrărilor din abataj
cale sigură de creștere a productivității

muncii la E.M. hi lean

Premisa desfășurării 
normale a transpor

tului pe verticală

SEMNAREA DECLARAȚIEI COMUNE 
CU PRIVIRE LA VIZITA DELEGAȚIEI 

FRONTULUI NATIONAL
PENTRU ELIBERAREA ANGOLEI
Luni la amiază, la sediul 

C.C. al P.C.R.. a avut loc sem
narea Declarației Comune cu 
privire la vizita in Republi
ca Socialistă România a dele
gației Frontului Național pen
tru Eliberarea 
(F.N.L.A.).

Declarația a fost
de tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al. Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu-

• blicii Socialiste România,

Angolei

semnată

și

Holden Roberto, președin
tele Frontului Național pentru 
Eliberarea Angolei.

La solemnitatea semnării 
au fost dc față tovarășii E- 
mil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu. Paul Niculescu-Mizil, llie 
Verdeț, Dumitru Popescu. 
Cornel Burtică, Mihai Gere, 
Ștefan Andrei. Au fost pre- 
zenți. de asemenea, general 
colonel Ion Coman. Ghizela

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Comentator

(Continuare in pag. a 3-a)

UN NOU LABORA
TOR ȘCOLAR

La Casa de copii cu 
școală generală din U- 
ricani se află în fază 
avansată lucrările de 
amenajare a unui la
borator de biologie, fi
zică și chimie. De re
marcat e faptul că 
mai mare parte se 
ce prin autodotare. 
ajutorul elevilor, 
timpul activităților 
atelier, au fost
struite mesele necesa
re laboratorului și 30 
de scaune metalice.

telecomunicatii Petro
șani va fi sensibil îm
bunătățită în cursul a- 
cestui an. prin confec
ționarea unor dispozi
tive ..Kardex", care a- 
sigură o rapiditate 
sporită in darea infor
mațiilor.

BILIARD

cea 
fa- 
Cu 
în 
de 

con-

„KARDEX"
Activitatea serviciu

lui de informații din 
centrala de poștă și

Despre dotarea tot 
mai bună a clubului 
pensionarilor cu tot ce 
este necesar pentru pe
trecerea plăcută a 
timpului liber de către 
membrii săi s-a mai 
scris. Conducerea ca
sei de ajutor reciproc 
a pensionarilor din Pe
troșani a procurat a- 
cum și o masă de bi
liard. Noul mijloc com
pletează fericit biblio
teca, colecțiile de zia
re și reviste, jocuri de

Anul 1974 semnifică și 
pentru colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni 
din cadrul minei Vulcan o 
activitate caracterizată prin 
substanțiale îmbunătățiri ca
litative, prin creșterea nive
lului de ansamblu al efici
enței economice și prin
rientarea spre dezvoltarea în 
continuare a 
capacităților de 
producție exis
tente. Tn acest

! O 
im- 
este 
gra- 

meca-

o-

context, de 
deosebită 
portanță 
creșterea 
dului de 
nizare a lucră-

I rilor miniere.
I celor caracterizate
I tr-un volum mare de muncă. 
I Accentul principal se pune pe 
| mecanizarea lucrărilor direct 

productive, a operațiilor din 
abataj, pentru a se putea 
produce creșteri cît mai 
mari, intr-un timp scurt, in 
ceea ce privește producti
vitatea muncii, indicator

_______________________

sintetic de o deosebită im
portanță în ansamblul mă- 

asurilor de îmbunătățire 
eficienței economice.

Realizările importante în
registrate în mecanizarea lu
crărilor de susținere, prin 
extinderea continuă a folo 
sirii stîlpilor hidraulici d> 
abataj, vor fi completate

fost aceea 
în lucru al 
de în mare 
constructiv adoptat, de gra
dul de adaptare a caracte
risticilor tehnico-funcționale 
a acestui utilaj minier com
plex la condițiile concrete 
geologico-miniere ale stratu
lui respectiv.

că randamentul 
acestora depin- 
măsură de tipul

ADATAIIII Puict de convergent a eforturilor 
nDnlnJUL colective pentru sporirea producției

îndeosebi a
prin-

In scopul me
canizării tăie
rii cărbunelui 
în abataj, ope- 

. rațiune 
care 
duce 
rabil 
important 
muncă

prin utilizarea într-o măsură 
tot mai mare a combinelor 
de tăiere în abataj. La mina 
Vulcan, ca și la alte unități 
miniere din Valea Jiului, e- 
xistă deja o experiență in 
utilizarea combinelor de a- 
bataj. Una din principalele 
concluzii care a rezultat în 
urma utilizării combinelor a

prin 
se re- 
conside- 
vol untul 

ae 
necesi

tat de tăierea prin perfora- 
re-pușcare și se creează pre
mise de creștere a siguran
ței muncii, s-a preconizat 
utilizarea combinelor de

Zilele de repaus de la sfîr
șitul săptăminii trecute 
constituit un bun prilej 
efectuare a unor lucrări de 
revizii și întreținere la insta
lațiile de extracție ale minei 
Petrila.

Astfel, lă puțul centru a 
fost efectuată revizia ’ și în
treținerea instalației electri
ce de către echipa condusă de 
Cornel Mihăilă și a instalați
ilor mecanice anexe de către 
echipa condusă de Alois Ko
vacs.

La puțul 2 est care asigură 
aprovizionarea cu materiale 
și. parțial, extracția de căr
bune echipele conduse de Ion 
Ploscaru și Nicolae Ambruș 
au efectuat arnple revizii din 
punct de vedere electric și 
mecanic la mașinile de ex
tracție.

Realizarea în condiții cali
tative bune a acestor lucrări 
constituie premisa desfășură
rii normale a activității de 
transport pe puțurile prin
cipale ale minei.

au 
de

Stimate tovarășe Roberto.
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim încă o- 

dată satisfacția conducerii 
Partidului Comunist Român, 
a guvernului Republicii So
cialiste România pentru vizi
ta pe care delegația dumnea
voastră a făcut-o in România, 
pentru relațiile de 
și solidaritate care 
tă între Partidul 
Român și Frontul 
pentru Eliberarea Angolei.

In zilele petrecute în țara 
noastră ați putut constata 
preocuparea României pentru 
dezvoltarea sa economico-soci- 
ală, ne-ați împărtășit din pre
ocupările Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei, a- 
le poporului angolez în lupta 
pentru cucerirea independen
ței naționale.

colaborare 
se dezvol- 
Comunist 
Național

Așa cum am menționat în 
cursul convorbirilor po care 
Je-am avut. Partidul Comunist 
Român, poporul român vor 
continua să acorde întregul 
său sprijin luptei de elibera
re națională din Angola, pen
tru înlăturarea deplină a do
minației 
trecerea 
național 
voltarea

Declarația Comună pe care 
am semnat-o astăzi constituie 
o dovadă a relațiilor de cola
borare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Frontul de Eliberare Naționa
lă și, totodată, o expresie a do
rinței noastre comune de a 
dezvolta această colaborare, de 
a contribui la întărirea unită-

colonialiste, pentru 
la făurirea statului 
independent, la dez- 
cconomico-socială.

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului 
Holden Roberto
președinte.Tovarășe 

Tovarăși, 
Iată sosit 

așteptat de 
noastră. Am sărbătorit aici o 
adevărată căsătorie.

încă din momentul sosirii 
noastre în această frumoasă 
țară, care este Republica So
cialistă România, am fost o- 
biectul unei solicitudini, u- 
nei prietenii care s-a dovedit 
deosebit de sinceră. Cred că 
în analele mișcării noastre a- 
ceastă vizită în țara dumnea
voastră, tovarășe președinte, 
constituie un lucru deosebit 
de important.

In cursul scurtei noastre șe
deri aici am învățat să vă cu
noaștem, așa cum și dumnea
voastră ați învățat să nc cu-

momentul atît de 
către mișcarea

noașteți. Toate convorbirile 
pe care le-am avut, tovarășe 
președinte, s-au purtat într-o 
ambianță de sinceritate, de 
franchețe și — voi adăuga — 
intr-o ambianță destinsă.

Semnarea Declarației Co
mune concretizează toate con
vorbirile și schimbul dc pă
reri pe care l-am avut. Singu
ra dorință pe care o exprim 
— și aceasta este o dorință 
foarte sinceră, o dorință care 
ne angajează — este ca să tra
ducem în viață ceea ce noi am 
semnat.

In ce mă privește pe mine 
și delegația noastră vă putem 
încredința că vom respecta ad- 
literam ceea ce noi am sem-

(Continuare in pag. a 4-a)

Ing. Nicolae POPOVICI
E. M. Vulcan

(Continuare in pag. a 3-a)

Obiectiv prioritar la mina Lupeni

C r e s t e r
îndeplinirea nivelelor plani

ficate ale productivității mun
cii pe mină și la majoritatea 
sectoarelor — aceasta este li
na din realizările bune ale 
minerilor din Lupeni in pri
mele zile ale acestui an. Pro
ductivitatea muncii este
deplinită în proporție dc 129.3 
la sută în abataje, de 124 la 
sută în cărbune. 103.2 
la sută în subteran 
și de 101.8 la sută pe

în-

șah. remmy, table, per- 
mițind pensionarilor 
să-și petreacă in mod 
plăcut timpul liber la 
cjubu] lor.

e a r a n d a m e n t e I o r

Sala de apel, loc principal de desfă
șurare a muncii politico-educative

mină. Productivitatea muncii 
se situează la un bun nivel în 
cadrul sectoarelor III (nivel 
de îndeplinire 116.1 la sută). 
I (106,8 la sută) și II (101 la 
sută). Adevărate recorduri se 
înregistrează în marile aba
taje frontale ale sectorului 
IV, unde productivitatea me
dic a muncii a atins 10,6 to- 
nc/post, fapt care face ca la 
nivelul întregului sector acest 
indicator să fie realizat în

proporție de 123.1 la sută.
Se scontează că activitatea 

bună din ultima perioadă va 
permite și colectivelor sectoa
relor V și VII — Bărbăteni 
să-și îndeplinească 
indicatorul 
muncii pină

O situație 
făcătoare se 
drul sectorului VI, în

integral 
productivității 

la sfîrșitul lunii, 
mai puțin satis- 
constatâ în ca-

care

(Continuare in pag. a 3-a)

EVOCARE ISTORICA

Sărbătorirea celei 
de-a 115-a aniversări 
a Unirii Țărilor Ro-

MODERNIZARI DE NOI UNITĂȚI 
COMERCIALE

Preocupîndu-se pentru continua îmbu
nătățire a activității comerciale de pc raza 
localității. Comitetul executiv al Consiliu
lui popular din orașul Petrila, cu spri
jinul conducerii I.C.S. produse alimentare, a 
trecut la modernizarea unităților din re
țeaua alimentară și industrială. Astfel 
magazinul alimentar nr. 31 din Lonea va 
fi transformat din magazin general in 
autoservire. .Aici se execută în prezent 
importante lucrări pentru extinderea 
spațiului de vînzare și depozitare prin 
amenajări interioare, iar magazinul va 
fi înzestrat cu mobilier nou.

Lucrări de modernizare se execută și 
la magazinul de confecții din Lonea, un
de sînt în curs de finalizare amenajările 
din interior.

mâne a constituit pen
tru comisia de femei 
de pe lingă comitetul 
sindicatului E.M. Pa- 
roșeni prilejul organi
zării unei acțiuni de 
evocare a evenimente
lor de |a 24 ianuarie 
1859.

Cele peste 40 de fe
mei salariate ale mi
nei prezente la acțiu
ne au ascultat cu viu 
interes expunerea fă
cută de prof. Francisc 
Czimbalmoș de la Li
ceul din Vulcan.

nul pe față, altui pe 
dos" subintitulat ..re
trospectivă umoristi
că

„UNUL PE FAȚA, 
ALTUL PE DOS"

Teatrul de estradă 
din Deva prezintă as
tăzi, la ora 20. în sa
la Casei de cultură din 
Petroșani concertul 
spectacol revuistic „U-

REINNOIREA 
CONTRACTELOR S-A 

ÎNCHEIAT...
S-a încheiat acțiu

nea de reînnoire a 
contractelor de închi
riere a locuințelor din 
fondul de stat, in ba
za Legii nr. 4/1973. La 
inulți chiriași scade 
chiria, ca urmare a 
ridicării plafonului 
normei locative și deci 
a dispariției escedcn- 
tului de spațiu.

Noile chirii au fost 
transmise majorității 
întreprinderilor și 
stituțiilor.

In timpul nostru, întîlnirl- 
le. schimburile de idei și de 
experiență sînt mijloace care 
facilitează circulația elemen
telor novatoare și aplicarea 
unor soluții de muncă ce spri
jină activitatea social-econo- 
mică și cultural-educativă. 
Schimbul de experiență te
matic ..Sala de apel, locul cen
tral al activităților politice și 
culturale" organizat de co
mitetul municipal de partid 
la E.M. Uricani — la care au 
participat secretari cu propa
ganda ai comitetelor orășe
nești de partid, responsabili 
cu propaganda de la comite
tele de partid ale exploatări
lor miniere, responsabili ai 
comisiilor de propagandă ale 
comitetelor orășenești și co
munale dc partid, directori ai 
caselor dc cultură și cluburi
lor din Valea Jiului — a fost 
o acțiune utilă în cadrul că
reia s-au dezbătut principale
le aspecte ale muncii ce se 
desfășoară in vederea dezvol
tării conștiinței comuniste. La 
mina Uricani s-a format un 
stil de muncă dinamic, axat 

activitatea concretă de

fiecare zi, caracterizat prin 
atractivitate și diversitate. în
tregul sistem al agitației vi
zuale („Faptul zilei", afișarea 
realizărilor decadale, semrtală- 

. rea și sancționarea abateri
lor de la disciplina muncii, 
gazetele satirice și de perete 
etc) este deosebit de activ și 
mobilizator, luînd atitudine 
promptă față de tot ceea ce 
se petrece în viața minei. Se 
mai pot adăuga existența u- 
nui cabinet de informare și 
documentare (nu îndeajuns 
de dotat. însă) și periodicele 
spectacole susținute de bri
găzile artistice de agitație 
ale Casei de cultură din Uri
cani. consfătuiri. dezbateri, 
zile ale sectorului sau briga
dierului. informarea colecti
velor de muncă, pe schimburi, 
despre semnificațiile inițiati
velor și posibilitățile reale de 
a fi susținute pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de 
plan.

Se poate spune că la Uri
cani sistemul educativ-agita- 
toric—cultural este bine co
ordonat ; substanța lui o for-

mează însăși munca iar scopul 
urmărit este ridicarea nive
lului de cunoaștere al mine
rilor. mobilizarea tuturor e- 
nergiilor necesare îmbunătă
țirii muncii.

Schimbul de experiență a 
pornit de la contactul nemij
locit cu-' această realitate e- 
xistentă la mina Uricani. Mi
nerul Vasile Rușitoru de la 
E.M. Lupeni. ing. Virgil Stă- 
nescu de la E.M. Aninoasa și 
ing. Constantin Verdeș de la 
E.M. Lonea au prezentat me
todele și formele specifice 
folosite în sălile de apel ale 
unităților economice în do
meniile muncii cultural-edu
cative. activităților politice, 
ideologice și de educație ju
ridică. în folosirea materialu
lui agitatoric. Din opiniile ex
primate am constatat că, în 
mare parte, formele concrete 
utilizate în domeniul activită
ților politice și culturale sînt

Tiberiu SPATARU
I
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• In cadrul „Cupei tineretului" - noi competiții de 

șah și tenis de masă
• Școala sportivă Petroșani in competiții naționale
• La fotbal, formația Știința Petroșani in regres fa

ță de anii trecuți
• Echipajul „Salvamont" din nou la înălțime
• După disputarea etapei a doua a campionatului 

municipal de popice
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Școala sportivă Petroșani 
în competiții naționale

LUPTE FOTBAL

Cupa tineretului

Primii campioni ai orașului Petrila
la șah și tenis de masă (cat. 11-14 ani)

Duminică, clubul sindicate
lor din Petrila a cunoscut o a- 
nimație deosebită din partea 
pionierilor și școlarilor, 
lingă repetițiile corului 
nieresc ..Doina” pionierii

Pc 
pio- 

au 
venit să participe sau să asis
te la prima confruntare oră
șenească a celor mai buni șa
hiști și tenismeni din școlile 
generale ale orașului Petrila, 
in noua șt populara competi
ție de masă republicană „Cu
pa tineretului". Cei 27 de cam
pioni la sah și 18 la tenis dc 
masă, care au reușit la nive
lul școlilor să se claseze în 
primele trei locuri, protago 
nislii acestor întreceri deci, 
după concursuri pe clase, ani 
si școală, au avut un examen 
destul de greu de susținut ți- 
nînd cont câ toate concursu
rile s-au disputat sistem tur-

neu. unde talentul, calmul 
< xperiența competițională 
constituit cheile sigure 
succesului dc calificare și 
cucerire a primului titlu
campion pe școală și pc oraș. 
După emoționantele clipe ale 
tragerii la sorți, parlicipanții 
au fost împârțiți în patru se
rii atît la șah cît și la tenis, 
băieți si fete. S-a jucat sistem 
turneu — tur și apoi a urmat 
turneul final la care au lu
at parte ciștigâtorii pc serii, 
latâ-i pe campioni (locul I) și 
primii trei clasați la etapa oră
șeneasca care s-au calificat și 
pentru etapa municipală.

Și Fete — 1. Elena Vulcu (Școa
au la gen. nr. 3), campioană oră-
ale șencescă; 2. Dorina Ciobanu
de (Școala gen. nr. 3); 3. Ana Udilă
dc (Școala gen. nr. 1).

ȘAIl — băieți: 1. Sabin Tiff 
(Școala gen. nr. 2), campion 
orășenesc; 2. Marcel Cîrstoiu 
(Școala gen. nr. 5); 3. Ștefan 
Csereszhyes (Școala gen. nr. 2)

TENIS DE MASA — băieți:
1 Valentin Tolomei (Școala 
gen. nr. 6). campion orășenesc:
2 loan Tcnțler (Școala gen. 
nr. 1); 3. Dionisie Kiss (Școala 
gen. nr. 6).

A fost o competiție reușită, 
la care și-au adus aportul pro
fesorii Dan Cocor, Ioan O- 
mcanu și Andrei Constantin 
cît și conducerea clubului sin
dicatului care a oferit condi
ții optime de desfășurare a 
competițiilor.

Aurel SLABII, 
prim-viccprcșcdintc al 

C.M.E.F.S. Petroșani

Tenis de cîmp
Zilele trecute, catedra 

de educație fizică a Li
ceului do cultură gene
rală din Lupeni a orga
nizat in sala d<' sport 
..Minerul** din localita
te un interesant campi
onat de tenis de cîmp.

Dat fiind faptul că 
dintre participant nu 
au lipsit nici cunoscuții 
jucători juniori Mircea 
Ciriperu și Petre Jur- 
can. ambii cu o frumoa
să carte de vizită in ca
drul județului, finala 
competiției nu putea ad
duce în fața filcului de- 
cit numai pe acești con- 
sacrați jucători. In final 
primul loc a reve
nit în mod cu to
tul surprinzător ele
vului Petre Jurcan, ca
re a cîștigat înlîlnirca 
cu scorul de 2—1 (6—4, 
5—7. 6—4). obținînd ast
fel titlul de campion al 
liceului pe 1974.

B. STAICU

La nivelul unităților spor
tive :

♦ 1 și schi,
etapa I a ..Cupei tineretu
lui".

♦ Șah. tenis de masă, e- 
tapa pe cămin a „Cupei că- 
miniștilor".

La nivelul localităților:
♦ Șah și tenis de masă, 

etapa pe oraș a «Cupei ti
neretului".

La nivelul municipiului :
♦ Schi, concurs republi

can al copiilor, popice, e- 
tapa a IlI-a a campionatu
lui municipal de popice ;

♦ 23 — 24 I. arena
T.C.M.M.: Jiul Petrila — se
lecționata municipală de 
popice.

♦ Ședințe ale comisiilor 
de specialitate pe C.M.E.F.S.

— Marți, 22 I. ora 18, 
misia de schi ;

— Marți, 22 I. ora 18, 
misia de popice;

— Vineri, 25 I. ora,
colegiul municipal al arbi
trilor de fotbal.

co-

co-
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TELEX I
ROMA 21 (Agerpres). — | 

Prima „manșă" din cadrul . 
competiției internaționale I 
de sărituri cu schiurile „Ma- * 
rele premiu al națiunilor" I 
s-a desfășurat pe trambu- | 
lfna de la Cortina d’Ampez- i 
zo și a fost ciștigată de I 
sportivul elvețian Hans . 
Schmid cu un total de 241,8 I 
puncte. Cele două sări- • 
turi ale învingătorului au I 
măsurat 84,5 m și respectiv | 
84 m. Pe locurile următoare | 
s-au clasat Rudy Wanner I 
(Austria) — 220,2 puncte.
Viktor Pirjkov (U.R.S.S.) I
— 214,2 puncte. Marjan * 
Meseci (Iugoslavia) — 207,6 I 
puncte, Janez Demsar (Iu- | 
goslavia) — 207,6 puncte și i 
Vladimir Lepatski (Polonia) |
— 205,1 puncte

PRAGA 21 (Agerpres). I 
— Proba masculină de sta- * 
fetâ 3X10 km din cadrul I 
concursului internațional de ’ 
schi-fond de la Sliach (Ce- I 
hoslovacia) a revenit forma- I 
ției Norvegiei cu timpul de I 
2h08'54”08/100. Pe locurile I 
următoare s-au clasbt Fin- | 
landa — 2h09’49’’48/100 și i 
Polonia — 2hl0'57”07/100. I

In proba feminină de șta- 
fetă 3X5 km, victoria a re- I 
venit echipei Norvegiei — • 
lhO6’41’T7 100, urmată de I 
Finlanda — lh07’23"30 TOO | 
și Cehoslovaciei — lh08’ll" | 
44/100.

La acest concurs au parti- . 
cipat și selecționatele de I 
juniori ale României, care • 
au ocupai următoarele lo- I 
curi : echipa masculină I
(Cornel Mandruș, Francisc |

I Foriko, Gheorghe Dudu) —
1 locul 10. cu 2hl5'33"19/100 
Iși echipa feminină (Corne

lia Mititelu, Vilma Todor,

Iluliana Pața) — locul 
cu lhl4’56”40/100.

I •
II,

TOKIO 21 (Agerpres). 
— In ultimul meci al turne
ului internațional de fotbal 
organizat de federația ja
poneză de specialitate, e- 
chipa braziliană Juventus 
Sao Paulo a învins cu sco
rul de 2—0 selecționata o- 
lîmpică a țării gazdă.

Echipajul „Salvamont” din nou
.Pentru amatorii de drume

ții. dispuși a-și petrece intr- 
un cadru ambiant, in mijlocul 
naturii sfîrșitul dc sâptămînâ 
masivul Paring constituie o 
atracție irezistibilă. Tot mai 
pregnant numărul celor care 
se îndreaptă spre cabane, în 
grupuri organizate, mai mari 
sau mai mici, ori împreună cu 
familiile, devine de la o săp- 
tămînă la alta tot mai nume
ros. Și duminică un „rccensă- 
mînt“ sui-generis efectuat — 
cu aproximație bineînțeles — 
la cabana Rusu. pe pîrtiile dc 
la Baza didactică a I.E.F.S. 
și cea din poenița de lîngâ 
„căsuța din povești", ori la 
cele două stații ale foarte so
licitatului telescaun, ne-a re
velat un număr de circa 400 
de turiști veniți ca să schieze 
ori să se bucure de clipele dc 
destindere ce le oferă petre
cerea unei zile la

Dar. duminică, 
atmosferice nu au 
ospitaliere. Ceața 
burnița și viscolul 
vizibilitatea să fie foarte re
dusă. impietînd asupra con
dițiilor de schiat. estompind 
peisajul din jur, pe care do
reau să-1 admire cei veniți 
pentru prima oară aici — și 
nu numai aceștia — din alte 
județe ale țării. In asemenea 
situație accesul pe munte, cît 
și coborîrea pe schiuri pe pîr
tiile cu zăpadă viscolită erau 
foarte dificile. Prezența unor 
oameni experimentați care să 
vegheze în permanență la 
preintimpinarea unor posibile 
accidente, a unor rătăciri era 
mai mult decît necesară. Se 
impunea cu acuitate. Și acești 
„străjeri" ai înălțimilor au

echipajului
Vasile Co-

munte.
condițiile 

fost dc loc 
persistentă, 
au făcut ca

fost ca de fiecare dată în a- 
semenea ocazii prezenți „la 
datorie**. Membrii echipajului 
„Salvamont** din Petroșani — 
acești tineri pentru care alpi
nismul și schiul sînt de-acum 
niște îndeletniciri stăpînitc 
pînă aproape de perfecțiune 
— recunoscuți după echipa
mentul uniform și insigna cc 
reprezintă umanitara lor „breas
lă" pe care le poartă, și-au în
deplinit obligațiile pe care cu 
responsabilitate și dezintere: 
au acceptat să și le asume, cu 
mult succes. Sub coordonarea 
conducătorului 
„Salvamont** ing.
jocaru. ceilalți componenți — 
Dumitru Birlida, Alexandru 
Acs, Andrei Gcrstembrein, 
Ion Sîn, Gheorghe Lupuțan 
Viorel Țandrca și medicul Ni
colae Marian au fost prezenți 
pe pîrtii, îndrumînd și aju- 
tînd pe cei ce s-au aflat în 
situații dificile. La un moment 
dat s-a semnalat dispariția a 
trei persoane — dintre care 
două eleve de la Școala comer
cială din Petroșani, rare, din 
cauza ceții și viscolului, o apu
caseră pe un drum greșit. în 
sens opus celui în care doreau 
să meargă. După cîteva minu
te dc căutări, după urmele 
pașilor ce abia se mai deslu
șeau, ele au fost- găsite de 
cîțiva membrii ai echipajului 
La fel a fost aflată în timp 
util o altă persoană rătăcită, 
care dorind să se întoarcă din 
vîrful Parîngul mic la cabana 
I.E.F.S. a luat-o spre Slima.

Alături de mulțumirile de 
recunoștință exprimate de cei 
aflați în pericol, le adresăm 
și noi felicitările noastre 
membrilor echipajului „Sal
vamont** pentru succesul in-

„la înălțime"
tervențiilor avute, dorindu-le 
mult succes la campionatul 
republican la care vor lua 
parte.

★

P.S. Facem din nou un apel 
pe această calc tuturor fac
torilor cu atribuții și respon
sabilități pe Linie de sport din 
municipiu care trebuie să 
desfășoare o muncă de pro
pagandă pentru prevenire a 
accidentelor în munți în rîn- 
dul elevilor și a grupurilor cu 
care fac ascensiuni pe munți. 
Totodată un ajutor mai efi
cient’ din partea forurilor lo
cale, pentru a ajuta acest grup 
de sportivi din echipajul de 
salvare montană să-și desfă
șoare activitatea în condiții 
cît mai optime, este necesar 
a fi acordat. Pe lîngă aspectul 
deplin uman pe care-1 îmbra
că această activitate sâ nu 
se uite că ea este reglemen
tată de o lege de stat și ca 
atare trebuie să se dea curs 
aplicării acesteia, fără nici o 
concesie, reținere sau amînare. 
Argumentele care pledează in 
sprijinirea desfășurării activi
tății acestui grup de pa
sionați ai munților sînt 
departe de a mai avea 
nevoie de comentarii. Necesi
tatea, obligativitatea și im
portanța existenței unui 
asemenea echipaj de sal
vare în munți în condițiile 
practicării în municipiu a 
unui turism tot mai amplu — 
și ca număr de participant^ 
și ca diversitate de acțiuni — 
se impune cu acuitate!

Ionel ȚABREA

opOrt cu frumoase tradiții 
in \ aka .mum, uurxt.h& a., 
dat, ue-a limbai amioi. ac.-, 
tuk sausitKții luonoriior spoi 
tulul am municipiu, nusiru. 
In momentul ai lațu „grup, 
dc perfui'iiiuinu • iifaojuiv oi 
n et in compel,vii cu euracici 
național blm ce,c ac ia Jiu, 
Petrila (rcirograuata anul Cri 
cul dm divizia A) și Școala 
sportiva Petroșani.

lncerclnd sa tăcem o trecere 
în revistă a rezultatelor obți
nute de sportivii secției d. 
lupte de lu Școala iportiv.i, 
am stat d<- vorbă cu profeso
rul Gheorghe Pop antre
norul secției, pe care 1 am gă
sit la primul său antrenament 
din 1974 cu elevii săi. Printre 
indicațiile care le dădea ce
lor care exersau la saltea, 
prof. Gheorghe Pop a răspuns 
cu amabilitate întrebărilor 
noastre.

— Care au fost competițiile 
in care a fost angajată secția 
de lupte pe care o conduceți?

— In 1973 am participat la 
„Cupa școlilor sportive" (co
respondenta diviziei școlare 
dc la alte ramuri sportive), la 
campionatul național de ju
niori și la campionatele națio
nale pentru tineret.

— Să Ic luăm pe rînd. Ce 
rezultate s-au obținut la fie
care ?

— In „Cupa școlilor sporti
ve" ne-am clasat pe locul II 
în serie, ceea ce ne-a dat 
dreptul să participăm și la 
turneul final, care s-a desfă
șurat între 3—6 iunie la O- 
dorhei. Acolo, după patru zi
le de întreceri am ocupat lo
cul VI pe țară la egalitate de 
puncte cu Energia București 
și înaintea Școlii sportive „Vi
itorul** Timișoara, cîștigâtoa- 
rea seriei din care făcusem noi 
parte. La acest turneu I. 
Corbei a cîștigat locul I la ca
tegoria 48 kg, învigîndu-și toți 
adversarii prin tuș din prima 
repriză, I. Șerban — locul II, 
la 57 kg, Gr. Durlă — locul

IV. la 90 kg și E, Costaș 
locul 1\ la < alegoria -r 
ug. I.a cumpun: 
!<• de juniori di 
din 11-13 
pat doar cu 
le I. Corbei 

pe țară, iar 
inerel dc — -----
15—17 iunie tot I. Corbei 
ocupat locul III.

— Așadar un an bun pentru 
Ion Corbei.

— Da, mai ales 
șov, intîlnind la < 
,-a adversari doi foști luptă
tori de-ai mei Ionel Carcu- 
lea (fost campion de juniori 
în 1968 — acum la „Montorul** 
Pitești") și pe Marcel Câldft- 
rar (locul II în divizia A în 
1973 — acum la Dinamo) la 
această competiție s-a clasat 
inaintea lor. Același lucru s-a 
intîmplat și la categoria 57 
kg, unde I. Șerban i-a avut 
ca adversari pe Florin Moț 
și Gheorghe Grigore.

— Pentru 1074?
— Vom participa la aceleași 

campionate. Școala sportivă 
Petroșani va avea de data a- 
ceasta și juniori mici. De fapt 
prima etapă din cadrul ..Cu
pei școlilor sportive" o vom 
avea în 2—3 februarie a.c. la 
Deva.

— .Anul trecut luptătorul E- 
mil Costaș, junior II, intrase 
in vederile selecționerilor pen
tru lotul olimpic lărgit ..Mon
treal 1976“...

— A trecut 
rămas pentru 
limpiadei dc

— Iar Jiul
— Particip 

namcntele lor iar o serie de 
luptători (I. Șerban, D. Tă- 
maș, I. Bîtcău, N. Ștefăncscu), 
au fost transferați la această 
echipă de la Școala sportivă. 
Se încearcă revenirea în di
vizia A, de data aceasta pe 
baze mult mai solide. Și cred 
în acest succes.

— Și noi vi-1 dorim din toa
tă inima.

V. MOLODEȚ

100 
ele naționa
la (^onaianț*! 

mai am partlcl- 
juniori mari un
ii ocupai locul II 
la naționalele de 
la Brașov din ' - ’ ■ a

că la Bra- 
ategoria sa

la juniori I și a 
lotul lărgit a O- 
la Montreal.
Petrila ?
la toate antre-

antrenamenteleInstantaneu din timpul unuia dintre ___
secției de lupte a Școlii sportive din Petroșani.

In campionatul municipal de popice

Majoritatea echipelor
au învins în deplasare
cadrul etapei a doua a

................................de

Foarte tinăra secție de fot
bal a Școlii spor iVe d;n Pe
troșani activ aza .rum in ca 
drul campionatului național 
de juniori. Chiar dacă n-a re
ușit încă să se impună. Iniți
ativa de a crea o nouă „rezer
vă dc cadre** pentru echipele 
de seniori din Valea Jiului, 
este destul de meritorie.

Fiind cel mai in măsură să 
ne relateze in amănunțime ac
tivitatea secției de fotbal, am 
căutat să stăm de vorbă cu 
profesorul Ioan Vlad, antre
norul echipei, care tocmai se 
întorcea de Ia Lupeni. unde

avusese unul din zilnicele an 
t. .aamente cu elevii săi. A- 
fiind despre ce este vorba 
profesorul I. Vlad ne-a pus la 
dispoziție nelipsitul ..caiet al 
antrenorului" bogat in însem
nări de tot felul, cu observa
ții detaliate in dreptul fiecă
rui jucător, după fiecare meci. 
A încercat apoi un zlmbet din 
care am dedus că rezultatei* 
obținute pină acum nu-1 mul
țumesc pe deplin. De fapt cam 
așa șl este. In urma rezultate
lor obținute, juniorii secției 
de fotbal a școlii sportive se 
clasează

7) Știința Petroșani
8) Șc. sportivă Petroșani
9) Jiul Petroșani

astfel :

13 6 1 6 19—21 13
13 4 3 6 16—28 11
13 4 3 6 16—28 11

Deși sint la egalitate de 
puncte și golaveraj cu Jiul, 
Școala sportivă ocupă locul 8 
avind avantajul rezultatului 
direct dintre ele. care-i este 
favorabil (3—1).

— Am dori să nc spuneți 
citova cuvinte despre activita
tea acestei secții, pentru că 
prea puțini amatori de sport 
o cunosc.

— Juniorii Școlii sportive 
i-am preluat în vara anului 
trecut, cu numai... șapte zile 
înainte de inceperca turului. 
Am mai găsit trei jucători din 
vechea echipă și abia atunci 
s-au reluat și antrenamente
le. Dacă mai adaug si faptul 
câ în primele etape n-am a- 
vut nici... portar, situația e 
cît se poate de limpede.

— Ce v-ați propus totuși ?
— In asemenea condiții... 

doar rămînerca in campionat. 
Acum însă vrem să ne clasăm, 
la sfîrșitul returului, printre 
primele șase echipe. Pentru a- 
ceasta am început antrena
mentele încă din 3 ianuarie 
în tabăra de la Singeorz-Băi.

— Care dintre jucători s-au 
remarcat pe 
13 etape ?

— Nicolae 
nul echipei), 
(5 goluri înscrise), Petre 
trovan (patru goluri înscrise),

parcursul celor

Zeghcru (căpița 
Iancu Scracovan

Pc-

ConstantinAndrașy.
Dintre aceștia, primii

Carol 
Morar, 
trei după acest campionat ter
mină cu junioratul Vor putea 
însă oricînd să activeze la o 
echipă de seniori de la divi
zia C în sus.

— Care vă este programul 
dc pregătire ?

— 5 antrenamente și un 
meci pe sâptămînâ in perioa
da precompetițională și 4 an
trenamente și 1 meci in peri
oada competițională. Rină a- 
cum am urmărit readaptarea 
organismului la efort și pr gă- 
tirea fizică generală, urmînd 
apoi exersarea cu mingea pen
tru îmbunătățirea tehnicii in
dividuale, exerciții tactice 
pentru omogenizarea echipei 
și formarea unui stil propriu 
de joc.

— In final am vrea ca citi
torii noștri să cunoască lotul 
echipei.

— Portari: I. Grigore. St 
Voinea și I. Nichita ; apără
tori: T. Voicu, N. Zegheru, 
Constantin Zidaru A. Kiraly, 
I Ciontoiu și I. Oatu; mijlo
cași: D. Hegyi, C. Andrașy 
Constantin Morar și P. Luca; 
atacanți: P. Pctrovan. I *>era- 
eovan. I Vizi, E. Bălan. ' Mo- 
tău, M. Ursu și V. Ursti.

S. ARDELEANU

BOX
Minerul Lupeni - Minerul Motru 9-7

Sala Palatului cultural din 
Lupeni a găzduit, sîmbătă 
seara, întilnirea inaugurală 
de box din acest an dintre e- 
chipelc Minerul Lupeni și Mi
nerul Motru. întilnirea a ofe
rit un bun prilej ambilor an
trenori _ai echipelor de. a ve
rifica pe unii boxeri tineri de 
care iși leagă mari speranțe 
in noul an competițional. Dar. 
din păcate, speranțele antre
norilor au fost confirmate doar 
parțial, fiindcă unii boxeri, 
din dorința de a obține victo
ria cu orice preț, au uitat d.e 
box, înlocuind acest stil cu 
bătaia — optică de joc care a 
produs decepție în rindul 
spectatorilor.

Cea mai frumoasă partidă 
a galei a furnizat-o Marcel 
Șurubaru (Lupeni) și Viorel 
Cocolea (Motru). Tînărul elev 
ai grupului școlar din Petro
șani a făcut din nou dovada 
calităților sale incontestabile, 
fapt pentru care Șurubaru a 
fost aplaudat la scenă deschi
să de spectatori iar în final a

fost răsplătit cu o frumoasă 
victorie.

Iată rezultatele intîlnlrii: 
51 kg: Gheorghe Doroftci 
(M.L.) m.n. P. Schilzter (M.L. : 
57 kg: Constantin Pirvu ă 
(M.L.) m.n. G. Crețules u 
(M.M.); 57 kg: Vass Ianos
(M.L.) b. dese. III D. Neam- 
țu (M.M.); 60 kg: Ovidiu Tu
dor (M.L.) b. ab. I. Gheorghe 
Bucur (M.M.); 63,50 kg: Mar
cel Șurubaru (M.L.) b. puncte 
V. Cocolea (M.M.): 59 kg:
Gheorghe Văduva (M.L.) pier
dut prin abandon III la Iuli
an Gilescu (M.M.); 67 kg: Ion 
Chirculescu (M.L.) m.n. 
Victor Popescu (M.M.); 70 kg: 
Mihai Lupu (M.L.) m.n. M. 
Cionea (M.M.); 81 kg: loan 
Pană (M.L.) pierdut la puncte 
Aurel Călin (M.M.); Pantilicâ 
Corea (M.M.) m.n. Gheorghe 
Smaranda (M.M.),

Ilie CO AN DR AȘ, 
corespondent

Fotbal, divizia O

ȘTIINȚA PETROȘANI ÎN IMS fill DT CAMPIONATELE PRECEDENTE
jucători, poate să ne explice 
scăderea, sperăm temporară, 
de randament în ansamblul 
comportării din turul cam
pionatului.

Intr-o convorbire avută cu 
profesorul Gh. Irimie, antre
norul echipei, acesta mărtu
risea sincer că numai expli
cația de mai sus, cu toate 
implicațiile negative pe care 
de obicei le pot avea aseme
nea situații, nu justifică com
portarea submediocră a echi
pei. Antrenorul recunoaște că 
în rindul componenților Ști
inței, nu s-a instalat acea le
gătură sufletească cu efecte 
atît de miraculoase uneori 
Consecința : o slabă mobiliza
re la multe din jocuri și foar
te adesea o lipsă de omoge
nitate, cu consecințe directe 
în comportarea pc teren a ju
cătorilor.

Obîșnuiți să lege numele e- 
chipei de fotbal Știința Pe
troșani de disputa pentru pri
mele locuri în divizia C, su
porterii acesteia au înregistrat 
cu destulă amărăciune un 
comportament in turul actua
lului campionat, cu mult 
subsituat față de ceea^ ce aș
teptau, cel puțin prin prisma 
comportărilor anterioare.

S-ar putea desigur invoca 
multe argumente ca circums
tanțe atenuante, cu scopul dc 
a minimaliza deficiențele do 
ansamblu, care au avut drept 
consecință plasarea în scara 
valorilor seriei respective pe 
o poziție foarte puțin plăcu
tă. Un adevăr obiectiv îl cons
tituie desigur, scăderea în 
general a mediei valorice a 
componenților lotului față dc 
alte ediții ale campionatului. 
A existat din acest punct de 
vedere, apariția unui moment 
de inflexiune pc care orice 
echipă îl poate înregistra la 
un moment dat, în curba va
lorică a comportării salo în 
timp. Din „vechea gardă** au 
plecat jucători de primă mă
rime în lotul echipei. Ne gîn- 
dim la Tudor și Știr, la Gri- 
zea, foștii „prim-soliști“, al că
ror aport a fost de cele mai 
multe ori determinant în ob
ținerea unor rezultate favo
rabile. La sfîrșitul ediției tre
cute a campionatului divi
ziei C, plecau de la Știința 
nu mai puțin de 8 jucători

■ Zăvălaș, Grizea, Bîtea I, A- 
I lexandroiu, Faur, Ștefan, Ris- 
I cuțâ și Burnete, iar după 6 
1 etape ale noii ediții încă pa

tru fotbaliști au plecat să-și 
satisfacă stagiul militar : Bo- 
cheanu, Gulea, Hanganu și 
Croitoru. Așa se face că noul 
sezon a marcat titularizarea 
’n masă a noilor venițl. Ju
niorii Rado și Orban, precum 

i Pandelas. Bîtea IT, Han 
eanu. Croitoru. Gulea. Rote? 
au constituit tot atîtca nume 
noi.

Sigur că numai această sin
gură schimbare in masă de

In tur, Știința a înregistrat 
următorul bilanț cifric : locul 
13 în clasament (din 16 echi
pe), 15 meciuri jucate, dintre 
care 6 cîștigate și 9 pierdute. 
Golaveraj totuși pozitiv (24— 
21) și numai 12 puncte dintr- 
un total posibil de 30 puncte, 
adică 40 la sută.

Produce nedumerire faptul 
câ toate jocurile disputate în 
deplasare s-au soldat cu eșe
curi, dintre care e drept pa
tru s-au terminat la numai 
un gol diferență in defavoarea 
Științei. Trei dintre acestea 
au fost decise în minutul... 90. 
cînd gazdele au reușit să mar
cheze golul victoriei, uneori 
cu concursul binevoitor al 
arbitrilor.

Finalul sezonului a marcat 
o creștere a potențialului, re
flectată prin cele trei victo
rii obținute în patru partide, 
precum și printr-o evoluție 
superioară în „Cupa Româ

niei", unde s-a ajuns pînă în 
faza 16-imilor.

Prof. Gh. Irimie ne vorbea 
de condițiile precare dc pre
gătire, referindu-se la tere
nul din Petrila unde în tre
cutele ediții Știința iși făcea 
antrenamentele și susținea u- 
nele jocuri oficiale. Acest te
ren a devenit în prezent im
practicabil din cauza lucrări
lor de amenajare din vecină
tatea sa. In aceste condiții an
trenamentele s-au desfășurat 
pe... dealul Institutului iar 
meciurile au avut loc pe sta
dionul Jiul și chiar pe cel din 
Aninoasa.

Pentru retur, antrenorul 
prevede o evoluție superioa
ră în joc și clasarea în prime
le 6 locuri ale clasamentului, 
susținîndu-și pronosticul pe 
considerente eminamente rea
liste. Se scontează astfel pe 
omogenizarea de ansamblu, 
care devine firească acum

cînd lotul nou s-a rodat pe 
parcursul a 15 etape. Pr^â- 
tirea înaintea returului se 
desfășoară de asemenea intr- 
un ciclu de timp mult mai 
lung față de cel dinaintea în
ceperii campionatului. In fi
ne. programul returului .este 
și el avantajos prin progra
marea a opt meciuri la „domi
ciliu" și șapte în deplasare. 
Vor veni în echipă, ca noi „a- 
chiziții", jucătorii Mircea Bor
can de la Minerul Lupeni și 
Iuliu Kraft de la C.F.R. Si
ghișoara.

Mizînd pe calitățile și pute
rea de luptă pe care le posedă 
Rusu. Nădâșan, Bulbucan, Da
vid. Gulea. Rado și Rotea, an
trenorul Gh. Irimie speră în 
împlinirea obiectivelor propu
se.

Gînd la gînd cu suporterii 
Științei, să sperăm împreună 
cu el...

Aurel DULA

aucu pretenții pentru titlu 
cîștigat detașat în deplasare. 
Față de prima etapă, rezulta
tele individuale sînt mult su
perioare. Tot in această etapă 
s-au înregistrat noi debutanți în 
campionat, ca Gheorghe Mo- 
ga și Alexandru Orban (Mi
nerul Vulcan), Zoltan Albu (U- 
tilajul Petroșani'), Tiberiu Da
ne. Oscar Huberger și Gheor
ghe Izakoss (Constructorul 
minier Petroșani), precum și 
juniorii Gheorghe Csalo. 
și Victor Miclea de la Jiul II 
Petrila, Angola Vasile și Vio
rica Pop. Vîscoza Lupeni (fe
mei).

Dar iată rezultatele tehni
ce, jucătorii evidențiați pre
cum și clasamentul după do
uă etape : Minerul Lupeni — 
Jiul II Petrila 4125—4173 p.d. ; 
Minerul Uricani — Parîngul 
Lonea 4061—4477 p.d. ; Vîs
coza Lupeni — Utilajul Pe
troșani 4638—4718 p.d. ; Pre- 
parația Petrila — Minerul 
Vulcan 4179—4622 p.d. ; Cons
tructorul minier — Vîscoza 
(femei)

In
campionatului municipal 
popice, cea mai mare surpri
ză au furnizat-o tinerii jucă
tori de la Jiul II Petrila. care 
deși au jucat in deplasare au 
reușit sâ învingă pe Minerul 
Lupeni la o diferență aprecia
bilă dc popice doborîte. Cu 
toate câ gazdele conduceau 
pină la ultimul jucător, cu o 
diferență de 91 p.d., ei au pă
răsit propria arenă învinși 
datorită slabei evoluții a lui 
Iosif Pall (înregistrat cu nu
mai 645 p d.), în timp ce par
tenerul său, Victor Miclea, a 
totalizat 787 p.d. Publicul pre
zent la această întîlnire a a- 
preciat și aplaudat ori de ci
te ori a fost nevoie pe tinerii 
jucători petrileni care au de
monstrat excelente calități 
pentru acest sport. Rezultatul 
final al întilnirii a fost do 
4125—4173 p.d. in favoarea 
echipei condusă de Mihai 
Torok și Rudolf Drotzinger.

O caracteristică a acestei 
. tape este faptul că echipele 
I vechi stagii în campionat

1. Utilajul Petroșani
2. Minerul Vulcan
3. Parîngul Lonea
4. Jiul Petrila-lincret
5. Constr. minier
6. Vîscoza Lupeni
7. Minerul Lupeni
8. Minerul Uricani
9. Preparația Petrila

e- 
cu 
și

minier —
1964—1896 p.d.

I 
I 
I

lată clasamentul final al I 
imeului : 1. Juventus Sao »

!. Repre-1
- 3 I luai 111 LUliaiut* a^,c WII- 

form regulamentului, numai 
pTpicele r ■ liz?.te in deplasa- 

Ire, iar echipele care au susți
nut jocuri cu echipa de fe-

turneului : 
Paulo — 6 puncte; 2. 
zentativa Japoniei 
puncte; 3. F.C. Constanța 
— 2 puncte: 4. Selecționata 
olimpică a Japoniei — 1
punct.

La stabilirea punctajului 
s-a luat In considerație con-

mei Vîscoza Lupeni nu 
iau In considerare. S-au e-rF I F X I■wfc \ * vidențiat: Alexandru Cons-

__ _.1 tantin (Preparația Petrila) cu

2
2
2
2
1
2

2
2

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

9
0
0
1
0
2
2

1

4718 4
4622 4
4477 4
4173 2

4391 0
4206 0
4142 0

— 0

pel. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct. 
pct.

p.d., Carol Kocsis (Vîscoza827 _____________ _____
Lupeni), 821 p.d., Zoltan Alb' 
802 p.d . Aurel Suciu, 798 p.d 
ambii de la Utilajul Petroșani 
Victor Miclea —787 p.d. (Jiul 
II Petrila*), Mercedez Mitroczi 
— 370 p.d., de la Vîscoza (fe
mei).

S. AUREL
S. BALO1

asoa
Iată iotul echipei Știința : 

sus — I. Berindei, Gh. Gru

ia, Matei Bitea, prof. Gh. 

Irimie, antrenor. Victor San

du, Sturza Rusu, Petre Pan- 

delaș, loan Fărău ; jos : Ma

rin Gudei, Dionisie Nădă- 

șan, Nicolae Bulbucan, Va

lentin Rotea, Mircea Gulea, 

Marin David, Iosif Reisz, 

Iosif Radu.
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PREMIILE ACORDATE MUHÎCIPIILOR 
Șl ORAȘELOR FRUNTAȘE PE ANUL 
1973 in Întrecerea patriotica 

PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA

Marginalii la un spectacol școlar

Șl BUNA LOR
Intreccreo patriotică pentru 

nfrumuselareo și buno gospo
dărire a localităților a antrenat 
și in ocest an mase lorgi de 
cetățeni cu aportul cărora s-au 
realizat numeroase lucrări.

Pe bazo unor onolize temei
nice făcute in tot cursul anului 
1973, Comisia Centrolo forma
tă din reprezentanți oi Corni 
tetului pentru Problemele Con 
silfilor Populare, Consiliului 
Control ol Uniunii Generole a 
Sindicatelor, Comitetului Cen-

Municipii cu populație peste 50 000 locuitori
— Premiul I 750 000 lei municipiului Baia Marc, județul 

Maramureș ;
— Premiul II 600 000 lei municipiului Craiova, județul Dolj:
— Premiul III 450 000 lei municipiului Drobeta Tr. Severin, 

județul Mehedinți .
In afara municipiilor clasate pe primele trei locuri, au mai 

obținut rezultate bune, clasîndu-se in ordine pe locurile ur
mătoare si municipiile Reșița. Hunedoara. Arad. Timișoara, 
Brăila, Piatra Neamț și Mediaș

B. Municipii cu populație sub 50 000 locuitori
— Premiul I 500 000 lei municipiului Tecuci, județul Galați:
— Premiul II 350 000 lei municipiului Tirgoviștc, județul 

Dîmbovița ;
— Premiul III 300 000 lei municipiului Tr. Măgurele, jude

țul Teleorman .
In afara municipiilor clasate pe primele trei locuri, au mai 

obținut rezultate bune, clasîndu-se in ordine pe locurile ur
mătoare și municipiile Suceava. Giurgiu, Lugoj, Petroșani. 
Călărași. Focșani și Alba Iulia.

C. Orașe cu populație peste 10 000 locuitori
— Premiul 1 450 000 lei orașului Buhuși. județul Bacău:
— Premiul II 330 000 lei orașului Gura Humorului, jude

țul Suceava :
— Premiul 111 300 000 lei orașului Curtea de Argeș, jude

țul Argeș :
— Premiul IV 240 000 lei orașului Slobozia, județul Ialo

mița :
— Premiul V 200 000 lei orașului Bușteni, județul Prahova;
— Mențiunea 1 150 000 lei orașului Codlea. județul Brașov ;
— Mențiunea II 120 000 lei orașului Oltenița, județul Ilfov ;
— Mențiunea III 100 000 lei orașului Zalău, județul Sălaj .
In afara orașelor premiate, au mai obținut rezultate bune, 

clasîndu-se în ordine pe locurile următoare și orașele Orșo
va. Medgidia. Videle. Drăgâșani și Cisnădie.

D. Orașe cu populație sub 10 000 locuitori
— Premiul I 350 000 lei orașului Horezu, județul Vîlcea :
— Premiul II 280 000 lei orașului Năvodari, județul 

Constanța :
— Premiul III 200 000 lei orașului Țicleni, județul Gorj :
— Premiul IV 180 000 lei orașului Ocna Sibiului, județul 

Sibiu :
— Premiul V 150 000 lei orașului Băile Herculane. județul 

Garaș Severin :
— Menițunea 1 120 000 lei orașului Nucet, județul Bihor;
— Mențiunea II 110 000 lei orașului Săveni, județul Boto

șani ;
— Mențiunea III 100 000 lei orașului Nâdlac, județul Arad ;
— Mențiunea IV 90 000 lei orașului Tg. Frumos, județul 

Iași î
— Mențiunea V 80 000 lei orașului Tușnad. județul Har

ghita ;
— Mențiunea VI 70 000 lei orașului Buziaș. județul Timiș;
In afara orașelor premiate, avi mai obținut rezultate bune, 

clasîndu-se în ordine pe locurile următoare și orașele Bc- 
rești, Solea, Țăndârei, Odobești și Predeal.

(Agerpres)

Zilele trecute sub coordo
narea secției de propaganda 
a Comitetului municipal 
U.T.C, Petroșani, s-au desfă
șurat lucrările consfătuirii 
cu responsabilii cu activita
tea politico-ideologică din 
Valea Jiului. La consfătuiri 
au participat aproape 100 de 
tineri și tinere din cadrul 
organizațiilor U.T.C. din ex
ploatările miniere, prepara
ți!. I.U.M.P., F.S.H., UE. Pa- 
roșeni, licee teoretice și de 
specialitate, școli generale 
etc. Consfătuirea a avut pe 
agenda de lucru evidenție
rea principalelor forme și 
metode în activitatea de c- 
ducare politico-ideologică a 
tineretului. In cadrul consfă
tuirii a fost prezentată ex
punerea ...Aplicarea in viață 
a programului ideologic din 
1971. sarcină importantă a 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. din municipiul Petro
șani". Timp de aproape o o- 
râ au avut loc vii dezbateri —

(Urmare din pag. 1)

productivitatea muncii repre-
zintâ doar 84.6 la sută din 
prevederile inițiale Nereali- 
zarea productivității muncii, 
oglindită de altfel in restan
țele create în ceea ce priveș
te planul de producție al sec
torului. va putea fi recuperată 
prin concentrarea tuturor pre
ocupărilor în direcția îmbu
nătățirii organizării muncii, 
a funcționării importantelor 
mijloace de mecanizare exis
tente aici.

Atrage, de asemenea, aten
ția scăderea relativă a indice

lui de realizare a productivi
tății muncii de la abataje pi
nă la nivelul minei. Prin a- 
cordarea atenției cuvenite re
partizării optime a efectivelor, 
preluării uniforme a sarcini
lor de producție de către toți 
salariații, adevărate recorduri 
de productivitate din abataje 
vor permite minei Lupeni să 
depășească productivitatea de 
2 tor.e/post. nivel puțin scon
tat cu cîteva luni în urmă și ca
re constituie astăzi un veri
tabil obiectiv de întrecere la 
cca mai mare unitate minieră 
din bazin. Preocupările cons
tante ale colectivului minei 
Lupeni îndreptate spre crește
rea productivității muncii 
constituie o serioasă opțiune 
in ceea ce privește îndeplini
rea integrală a sarcinilor de 
mare însemnătate legate de 
extracția de cărbune cocsi- 
ficabil in condițiile unei efi
ciente economice sporite.

GOSPODĂRIRE
trol ol Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliului Național ol 
femeilor, Consiliului Național 
pentru Educoție Flrică și Sport 
și oi Consiliului Național al 
Orgonizoției Pionierilor, o ho. 
torit în conformitate cu preve
derile HCM nr. 23«/1969. să 
acorde următoarele premii șl 
mențiuni municipiilor și orașe
lor fruntașe in acțiunea de în
frumusețare și buno lor gospo
dărire.

De-

O acțiune instructivă
A fost cit se poate de bine venită inițiativa organi

zării de către miliția Petroșani — circulație —. a unei 
ședințe cu conducătorii auto de pe autobuzele E.G.C. ce 
deservesc transportul în comun. In cadrul ședinței, to
varășul maior Constantin Țiu a trecut in revistă o par
te din evenimentele de circulație săvîrșite in anul tre
cut în municipiul Petroșani, a atras atenția participan- 
ților asupra pericolului ce-1 reprezintă conducerea sub 
influența consumului de alcool, nc-a făcut numeroase 
recomandări, toate avînd drept scop respectarea întoc
mai a normelor de circulație pe drumurile publice. Din 
această intilnirc, conducătorii auto de la garajul E.G.C. 
Petroșani au tras multe învățăminte folositoare pentru 
activitatea lor in anul 197-1.

Horea TRIE, 
conducător auto, 

Petroșani

acum
RITMICITATEA I Mecanizarea lucrărilor din abataj

(Urmare din pag. î)

tru schimbarea vechilor trans
portoare cu altele TR-3. pen
tru recondition area unor lu
crări miniere cit și in vede
rea îmbunătățirii aprovizio
nării acestui sector îndepăr
tat". Intrutotui de acord, nu
mai că programul întocmit 
pentru puțul 12 trebuie res
pectat, iar aprovizionarea prin 
puțul est nr. 2 trebuie condu
să cu toată răspunderea_ ast
fel ca materialele să ajungă 
la timp in sectarul V. (Parcă 
s-a vorbit — și încă prea 
mult — despre niște depozite 
in subteran. Cînd se va trece 
la organizarea lor ?) Și, mai 
este încă ceva: celelalte sec
toare ar trebui să dc-a ..o mînă 
de ajutor" compensînd din 
restanța sectorului V prin de
pășiri proprii.

Și la Uricani au fost treburi 
deosebite: la un abataj de pro
ducție mare s-a schimbat sis
temul de susținere introdu- 
cîndu-se grinzi metalice. ..In 
2-3 zile situația se redresează" 
ne asigura tovarășul Chirim- 
bu. Am dori-o și noi. Ne fa
ce plăcere să scriem despre 
lucruri bune. Și minerilor le 
place să citească despre suc
cesele lor.

Cu alte cuvinte, decada a 
treia nu ridică probleme deo

Moment din timpul consfătuirii de hurii a responsabililor cu activitatea polilico-i 
(teologică din municipiu.

Pentru sporirea eficienței activității de educare 
politico-ideologică a tineretului

sebite. Dar. — mereu cite un 
„dar" — ar trebui sâ privim 
critic activitatea de producție 
din cele două decade luate la 
un loc. S-a afirmat la început 
că minele Lonea. Aninoasa și 
Lupeni au reușit sâ recupere
ze restanțele — cu eforturi 
susținute — și sâ ajungă din 
urmă „plutonul fruntaș". Se 
pune însă o întrebare : sînt 
absolut necesare aceste efor
turi susținute pentru recupe
rarea restanțelor ? Răspunsul 
nu este nici nou și nici „pia
tra filozofală" nu se urnește. 
Eforturile nu numai că nu sînt 
necesare dar dăunează bunu
lui mers al producției. Dacă 
activitatea din abataje ar fi 
bine pregătită și susținută de 
fiecare compartiment în par
te — care n-ar trebui decit 
să-și facă conștiincios datoria 
prin traducerea in viață a tu
turor măsurilor luate pentru 
aprovizionarea locurilor de 
muncă și buna funcționare a 
utilajelor — n-am mai vorbi 
de RECUPERARE ci de RIT
MICITATE. Acum, aceasta e 
problema care trebuie să fie 
în atenția tuturor, cadrele 
tehnice și inginerești avînd 
un „cuvint hotârîtor de spus" 
in rezolvarea ei. Cit despre 
utilaje, credem, ar trebui 
schimbată optica in comparti- 

în patru colective: politico- 
ideologic, cultural-artistic, 
moral-cetățenesc și ateist- 
științific — pe marginea for
melor și modalităților do ac
țiune ale tinerelului, du
pă care au urmat dez
baterile in plen. In 
cadrul dezbaterilor, atît in 
plen cit și in colective, au 
luat cuvîntui un număr de 
34 de tineri, responsabili cu 
activitatea politico-ideologi
că din municipiu. Dintre a- 
ceștia evidențiem in mod de
osebit aportul adus de către 
Melinda Săbău (Liceul Lu- 
peni). Cornel Prodanciuc 
(preparația Corcești). Ionel 
Făgaș (E.M. Uricani). Adri
an Todor (Liceul industrial 
minier Petroșani). Rodica 
Ardelcanu (C.F.R. Petroșani). 
Ștefanache Pricop (E.M. Vul
can), loan Mcdrca (prepara
ția Lupeni), Cornel Ciucian 
(Procuratura Petroșani), 
Gheorghe Biro (preparația 
Pctrila) și multi alții. Con

-■mentul electromecanic. Adi
că. ar trebui să se desfășoare 
o intensă muncă „profilactică", 
de prevenire a avariilor prin 
revizii de calitate, decit să se 
„cirpească" azi un utilaj, inli
ne altul care n-au fosl bine 
revizuite și reparate. Noile 
condiții de muncă nu numai 
că permit asemenea lucrări, 
dar obligă la o revizie siste
matică (știm că există grafice 
întocmite în acest sens, vom 
ajunge să analizăm și felul în 
care se respectă n.a.), revizie 
a cărei eficiență să fie riguros 
urmărită iar cei ce nu-și fac 
datoria să fie trași la răspun
dere cu toată severitatea.

Din acest punct de vedere, 
al pregătirii producției, deca
da a treia este deosebit de im
portantă. Restanțe nu mai 
sînt de recuperat — în afară 
de exploatările Petrila și U- 
rîcani. Rezultatele trebuie 
menținute și, concomitent cu 
aceasta, să se pregătească din 
toate punctele de vedere pro
ducția lunii viitoare astfel ca 
planul de extracție su fie rea
lizat din prima zi. Cil alte cu
vinte. de-acum ritmicitatea 
trebuie sâ stea în atenția fie
cărui colectiv, de la nivel de 
conducere, pină la brigadă și 
fiecare salariat. 

sfătuirea de lucru s-a bucu
rat de apreciere din partea 
celor prezenți, lucrările ei 
reușind să evidențieze un 
număr mare do forme și me
tode pentru îmbunătățirea 
activității politico-idcologice 
in rindul tineretului, crește
rea eficientei acestora, nece
sitatea diversificării lor po 
categorii de tineri etc.

Așa cum a reieșit din con
cluziile consfătuirii, respon
sabililor cu activitatea poli
tico-ideologică din munici
piul nostru le revin sarcini 
deosebit de importante pe 
linia îndeplinirii programu
lui educațional al partidului 
in scopul formării la tineri 
a unei conștiințe înaintate 
pentru integrarea activă in 
eforturile constructive ale 
oamenilor muncii. în viața 
social-politică a Văii Jiului.

Prof. Tiberiu GAGY. 
activist — U.T.C.

I

I
I
I

Pentru cunoașterea 
și aplicarea legilor

Serviciul administrației lo
cale de stat din cadrul Con
siliului popular al orașului 
Petrila desfășoară o perma
nentă activitate pentru popu
larizarea și aplicarea legisla
ției in vigoare.

In conformitate cu preve
derile Decretului nr. 468/1971, 
acest serviciu și-a întocmit un 
program de activitate pe în
treaga perioadă a anului 1974. 
Pină in prezent, in cursul lu
nii ianuarie, la cluburile din 
Lonca și Petrila s-au organi
zat acțiuni de dezbatere pu
blică pe marginea legilor nr. 
4 și 5 din 1973 privind vîn- 
zaf-ca dd locuințe și reglemen
tarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași.:

(Urmare din pag. 1) 

tipul 2 K — 52 care au dat re
zultate bune in exploatare 
în condiții similare.

Pentru exploatarea stratu
lui 13, blocul VIII, din ca
drul sectorului IV se află 
deja in lucru o asemenea 
combină intr-unui din cele 
trei abataje frontale aflate 
în exploatare și sînt în 
curs de desfășurare lucră
rile de montare a unei a 
doua combine. Primele re
zultate evidențiate in urma 
aplicării unei tehnologii de 
lucru indică o creștere im
portantă a productivității 
muncii, realizîndu-sc o de
pășire de circa 3 tone pe 
post față de tehnologia de 
lucru în care tăierea căr
bunelui se realiza prin per
forare—pușcare. Avînd in 
vedere că după intrarea în 
funcțiune a celei de a doua 
combine, 80 la sută din pro
ducția sectorului va fi rea
lizată prin tăierea mecani
zată a cărbunelui în abata
jele frontale, rezultă că se

(Urmare din pag. 1)

cam aceleași, fiind determi
nate nu numai de interesul, 
mobilitatea și inventivitatea 
comisiilor de propagandă, ci 
și de spațiul existent. Cam 
in toate sălile de apel au 
fost și sint prezentate filme 
politice, documentare și teh
nice (ciclul de filme cu vizi
te ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; alte filme pe 
teme de N. D. P. M.), di
ferite conferințe sau expu
neri cu diferite teme la sta
ția de radioficare, întîmpina- 
rea festivă la ieșirea din mi
nă a fruntașilor în mun
că, spectacole ale artiștilor a- 
inatori, popularizarea docu
mentelor de partid și a legi
lor (cea mai răspîndită formă 
este afișarea ziarelor). In a- 
fara acestora mai există și 
forme cu totul specifice unei 
exploatări miniere sau alteia. 
La Aninoasa, spunea ing. Vir
gil Stănescu, exista un „Te
levizor — aude, știe, vede 
tot", unde se prezintă carica
turi și se comentează. Deși a- 
cum nu mai e o noutate, are 
un deosebit succes printre oa
meni.

Sala de apel (sau sala de 
pontaj), se afirma, este locul 
unde întreg colectivul de 
muncă se întîlnește și popo
sește cel puțin 20 de minute 
in fiecare zi. Prin urmare, în 
privința stabilirii dacă sala 
de apel e sau nu cel mai po
trivit loc pentru activitățile 
politice și culturale, lucrurile 
sînt limpezi — este. Dar. pen
tru ca aceste activități să ai

Elevii Școlii gene
rale nr. 5 Petrila au 
prezentat duminica, 
pe scena Casei de 
cultura din Petroșani, 
un spectacol cu dra
ma muzica Iu : „P'ala 
cu garoafe* după o- 
pera cu același nu
me a compozitorului 
Gheorghe Dumitres
cu. Inspirata din ac
tivitatea ulecișllior 
care erau Integrali iii 
lupla comuniștilor din 
anii ilegalitCkții, dra
ma muzicală este in
terpretata cu talent 
și dezinvoltură de că
tre un colectiv de e- 
țevi dintre care, se re
marcă LUCIA HATOȘ 
(Pala cu garoafe), 
\UHAl ENE ‘ (Lazăr).

AGENDĂ CETĂȚENEASCĂ
Este îngăduit

cuiva să 
murdărească 

strada ?
Orașul Vulcan, centru mun

citoresc minier, este în gene
rai bine gospodărit, curat și 
pe bună dreptate trecut în rin
dul orașelor fruntașe. In cali
tate de cetățean al acestui o- 
raș și pensionar îfni pot petre
ce timpul prin plimbări re
creative in frumosul cartier 
Corcești unde, pe bună drep
tate, se poate admira cu bucu
rie și stimă deosebită realiză
rile edilitare de marc amploa
re si frumusețe. Coroeștiul es
te o adevărată perlă cu care 
cetățenii Vulcanului se mîn- 
dresc cu legitimă satisfacție. 
Aici sînt numeroase blocuri 
cu apartamente confortabile, 
străzi frumoase și cura
te; curate pentru că însăși lo
catarii, in majoritatea lor, păs
trează curățenia ca un bun al 
tuturor la care țin mult.

Din păcate insă, nu toate 
străzile se păstrează curate, 
unele din cauza locatarilor cu 
rea voință în a păstra aceas
tă curățenie pe porțiunea de 
stradă din dreptul caselor lor 
Curățenia fiind, după cum se 
știe, o chestiune de bun simț 
gospodăresc. Pe strada Vasile 
Alecsandri (case particulare), 
incepînd cu pensionarul Ni- 
colae Sicora, cetățenii aruncă 
in stradă diferite gunoaie și 
zgură de la sobele de gătit fă
ră a ține cont de murdăria pe 
care o fac. Mai sus de Sicora, 
la nr. 28 A, familia Almășan 
scoate din curte cu roaba sau 
găleata diferite gunoaie pe 
care le aruncă pe stradă in 

va înregistra o concentrare 
deosebită a producției, con
centrare corelată cu impor
tante creșteri de productivi
tate a muncii și. implicit, 
nosibilități de creștere a 
producției.

Prin aplicarea metodei de 
tăiere mecanizată a cărbune
lui in două din cele trei a- 
bataje frontale din cadrul 
sectorului se scontează pe o 
serie de îmbunătățiri teh
nologice cum ar fi : crește
rea vitezelor de avansare a 
fronturilor de lucru și evi
tarea apariției unor presiuni 
mari în abataj, eliminarea 
blocării transportoarelor din 
front, asigurarea debitării rit
mice a producției și crește
rea siguranței lucrului prin 
evitarea lucrărilor de puș
care.

Pentru a se asigura eond' 
Viile optime de lucru în con 
dițiile noii tehnologii, s-a 
acordat încă de la început o 
atenție deosebită reparațiilor 
și reviziilor caro au prece
dat introducerea in subte
ran a celor două combine. 
Lucrările respective, efectua

bă eficacitate, trebuie să fie 
urmărite de oameni, trebuie 
să îndeplinească cîteva con
diții : diversitate, atractivitatc. 
concentrare, competență, pre
zentare la locul (agitația vi
zuală în special necesită co
lorit, dimensiune și loc, foarte 
bine alese, de unde ,.să sară" 
in privire) și timpul potrivit 
(s-a demonstrat, de pildă, ca 
conținutul acțiunilor la intra

SALA DE APEL
rea în mină trebuie să fie di
ferit de cel de la ieșire;.

— In sălile dc apel, spune;: 
Ion Cherecheș, secretarul co 
mitetului de partid de la E.M 
Petrila, se fac peste tot caii 
aceleași lucruri. Importau 
este cum facem această mun 
că politică al cărei scop est 
ridicarea nivelului ideologi 
al oamenilor, mobilizarea lo> 
la realizarea sarcinilor d 
plan. Trebuie să ținem pasul 
cu evenimentele pentru a fa
ce o propagandă cu efect, e’i 
cientă și să ieșim din șabloa 
ne pentru a găsi ceva intere
sant, care să rețină atenția 
minerilor. Pe noi, la Petri
la, aceste lucruri ne frămîntă 
și cred că i-am găsit rezolva-

Cl.AUDIU PI RLE A 
(moș Pândele), toii 
din clasa a VII-a. A- 
cest spectacol, care 
reprezintă o etapă su
perioară in complexa 
activitate cullural-ar ■ 
tislică de la această 
școala, a lost pregătii 

■ le GEO BUCUR (re- 
gie-scenogralle), SI- 
^\ION ROGOBETL 
(instructor artistic) și 
VLADIMIR URECHE 
(conducerea muzica
lă). adăugindu-sc a- 
tcnlla și solicitudinea 
cadrelor didactice și 
părinților.

In a doua parte a 
spectacolului, corul 
„Doina", laureat al 
(estivalului pionieri
lor și școlarilor și

participant la concur
sul „Chitare patriei", 
sub bagheta dirijoru
lui Vladimir Ureche, 
a susținui un conceit. 
Suplețea interpretării, 
acuratefea muzicală 
si armonizarea subti
lă sini calilăfl preg
nante alături de un 
repertoriu bogat, di
vers șl diilcil. „Partid, 
pavăza tării" de Ion 
Chirescu, „Plaiuri pă
rintești* de Laurenflu 
Profeta, „Noapte de 
iarnă" de Zavadschi, 
„Cuc-cuculet" de Ne- 
Iu lonescu. „Cintec 
de leagăn' de Nlco- 
lae Lungu și „Cintec 
de drumeție" de Pen- 
chas au lost piesele 
muzicale interpretate

dreptul casei sale. Această fa
milie nemulțumește vecinii, 
care doresc să țină strada lor 
curată. Pentru acest lucru, 
respectuos, rog redacția să ne 
sorijine. Familiei Almășan i 
s-a atras atenția in repetate 
rinduri pentru a nu face din 
stradă un depozit de gunoi, 
insă pină acum ea nu a dat 
nici un semn de înțelegere.

Gheorghe NICA, 
str. V. Alecsandri, nr. 57 

Vulcan

N.R. Vă satisfacem rugămin
tea, stimate cetățene Gheor
ghe Nica, publicindu-vă scri
soarea adresată redacției. Cit 
privește insă măsurile nece
sare pentru determinarea ce
tățenilor lipsiți de simțul gos
podăresc să nu mai transfor
me strada pe care locuiesc în 
rampă de gunoi, acestea cad 
in atribuțiile deputaților din 
circumscripția respectivă, a 
miliției, a Consiliului popular 
ai orașului Vulcan. Așteptăm 
și noi, ca și dumneavoastră, să 
aflăm părerea și mai ales mo
dul cum au acționat factorii 
menționați.

Eu nu mi-am 
putut lămuri 

copiii...
Copiii m-au interogat cu 

insistență și cu mare necaz. 
Se poate, tăticule nouă nu 
ne-a adus nimic Moș Gerilă ? 
— am fost întrebat la înapo
ierea de la împărțirea daruri
lor la caro au fost invitați toți 
minerii de la mina Lonea. Să 
spun drept, am sperat că din 
banii alocați pentru pomul de 
iarnă le va reveni și celor trei 
copii ai mei ceva. Speranțe 
deșarte... Dar mai bine sâ a- 

te cu mult simț de răspun
dere în cadrul atelierului 
mecanic al exploatării. au 
fost terminate la timp și 
in bune condiții calitative, 
deși, inițial au lipsit unele 
repere și piese de schimb 
necesare. De asemenea, s-a 
prevăzut ca pe toată perioa
da de lucru din subteran 
combinele să fie exploata
te la parametri optimi prin 
instruirea corespunzătoare 
a personalului de deservire 
a utilajului și prin realiza
rea riguroasă a programului 
de revizii și întrețineri cu
rente prevăzut.

Măsurile luate pentru 
creșterea gradului de meca
nizare a lucrărilor din sub
teran ilustrează preocupări
le colectivului de muncă al 
minei Vulcan de a as gura 
condiții de lucru tot mai 
bune și de a acționa cu 
fermitate în direcția îmbu
nătățirii indicatorilor calita
tivi ai extracției de cărbu
ne, a ridicării nivelului de 
ansamblu al eficienței eco
nomice a activității de pro
ducție.

rea care va fi cunoscută nu 
peste mult timp.

Fără îndoială că in dome
niul muncii politice, cultura
le și educative trebuie pro
movate mai insistent și meto
dele moderne (și importantă 
nu este atît aparatura audio
vizuală, cît sondarea opiniei 
pentru a direcționa eforturi
le), cum spunea și tovarășul 
Vasile Oros, secretar al Corni- 

c

tetului municipal de partid, 
dar nu trebuie neglijat nici 
ceea ce e bun în practica de 
pină acum. Tovarășii Vasile 
t hirculescu, activist al Con- 
dliului municipal al sindica 

' - lor, Ion Poporogu, președiri
■ al Comitetului municipal 

le cultură și educație socia- 
istă, Ion Badea, activist al 
Comitetului municipal de 
partid, Tiberiu Svoboda, 
prof. Pompiliu Caragea și al
ții au ridicat alte multe as
pecte ale muncii politice dc 
masă ce se desfășoară în săli
le de apel : standurile de 
cărți (cu împrumut sau vin- 
zarej; popularizarea științei 
și tehnicii, cu insistență pe 

cu acest prilej, con
vingând. încă o dată, 
asupra rcsurseloi vo
cale ale acestui cor, 
al talentului, pasiunii 
și al muzicii. noua 
solistă a corului, ele- 
•■'i Voichifa Jura, de
monstrează calități 
vocale remarcabile.

Spectacolul elevi
lor Scolii generale nr. 
> Petrila. echilibrat 
șl armonios in com
plexitatea lui. este 
un concludent exem
plu al fecundei activi
tăți cullural-arlistice 
a pionierilor și școla
rilor din Valea llulul.

Ts.

tât cum s-au petrecut lucrui i 
le. La clubul din Lonea. in 
ziua de 31 decembrie 1973, e- 
ra multă lume. A sosit și Moș 
Gerilă, s-a urcat pe scenă și 
le-a zis copiilor că cei care au 
fost cuminți vor primj daruri, 
iar cei răi nu vor primi. In 
realitate insă această separa
re a copiilor în buni și răi nu 
s-a făcut, procedîndu-se toc
mai invers. Mulți copii cu
minți nu au primit nimic, iar 
cei răi și cite cinci pachete de 
bomboane. Au primit, mai bi
ne zis și-au luat, și unii oa
meni mari. Cum ? Foarte sim
plu. Li s-a indicat drumul 
spre grămada de pachete din 
sala clubului și cine a a tuns 
la aceasta mai devreme , lu
at cit a vrut, iar cine nu. a 
rămas fără nimic. Dar .(sta 
nu m-a supărat chiar râu A 
fost și mai neplăcut faptul că 
am fost anunțați'toți părinții 
care au de Ia trei copii în sus, 
inclusiv trei, sâ stăm pe loc 
că s-au făcut tabele cu cei ca
re vor primi cadouri. Și. in
tr-adevăr, s-au strigat tabele
le pe sectoare. Cînd tovarășul 
Gheorghe Cigmăian a dat ci
tire tabelului de la sectorul 
de investiții, am fost strigat 
și poftit și eu pe scenă Am is
călit. dar cînd să-mi dea pa
chetul. nu a avut de unde pen
tru că „tanti Gerilă" care a 
făcut pachetele la sectorul VI 
al minei Lonea a uitat să le 
numere. In loc de 20 cite pre
vedea tabelul, a făcut doar 12. 
Și așa copiii mei au rămas fă
ră daruri.

Eu îi rog. deci, pe Moș Ge
rilă și pe ..tanti Gerilă" să vi
nă ei să-mi lămurească copiii 
în legătură cu ceea ce le re
venea pentru că eu, vă mărtu
risesc sincer, nu am putut.

Victor CHIȘ, 
Petrila

Pe tema transpor

tului în comun;

Călătorii 
întreabă

In stația de autobu
ze I.T.A. din strada ..6 
Martie" din Petroșani, 
era fixată pe un stilp 
o tablă care indica, cu 
unele lipsuri, sosirea 
și plecarea autobuze
lor. In prezent aceasta 
□u mai este la locul ei. 
Tabla a căzut jos. Cei 
ce doresc să cunoască 
mersul autobuzelor 
I.T.A. o ridică, se do
cumentează apoi o ra- 
zimă dc piciorul siîlpu- 
lui. Călătorii întrea
bă: oare autobaza T.A. 
Hațeg, care răspunde 
de această problemă, 
să nu dispună de cîte
va șuruburi pentru a 
fixa tabla la locul ei, 
pe stîlp ? întrebare la 
care așteptăm și noi 
răspuns.

cea in minerit ; educația juri
dică (puncte special amenaja
te în care minerii să se întâl
nească cu juriști); elaborarea 
unor programe de perspecti
vă ale activităților in sălile 
de apel. Pentru a ne forma 
un auditoriu permanent, spu
nea tovarășul Ion Badea, tre
buie să obișnuim oamenii cu 
periodicitatea acțiunilor Și 
atunci chiar printn mineri 
ne vom forma un corp de ac
tiviști care să ne sprijine.

Activitatea educativă care se 
desfășoară în sălile do apel 
ale exploatărilor miniere este 
parte integrantă a muncii po
litice de masă, orientată spre 
realizarea sarcinilor dp plan, 
la toate nivelele. Din schim
bul de experiență de la Uri
cani a reieșit că o necesară im
pulsionarea colectivelor dc 
agitație care să-și prelungeas
că sistemul de lucru Dină in 
subteran, o diversificare a a- 
cestor colective pe probleme, 
pe laturi ale activității.

In acest proces complex iși 
află locul și spectacolele bri
găzilor artistice de agitație și 
muzicale, de cel puțin două 
ori pe lună, cu condiția ca e- 
le să fie riguros delimitate 
in timp, să fie atractive și 
izvorîte din problematica spe
cifică întreprinderii. In ca
drul schimbului de experien
ță s-a demonstrat faptul că 
sala de apel este intr-adevăr 
un loc adecvat pentru desfă
șurarea acțiunilor educative, 
a căror manifestare trebuie 
diversificată și să li se im
prime atractivitatc și interes 
în conținut.
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Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația 

Confederației Generale 
a Oamenilor Muncii din Peru

ULTIMELE $TIRI

/mu I
Ultimele știri

-s.

■ LKS
(Urmare din pog. 1)

nâtate istorică pentru întăi^- 
rca legăturilor de prietenie si 
colaborare dintre cele două 
țâri si popoare, a raporturilor 
de solidaritate dintre sindica
tele peruane și române.

Arâtind câ iși amintește cu 
multă plăcere de vizita făcu
tă în Peru, de întilnirea pe ca
re a avut-o cu aces’ prilej și 
cu reprezentanții sindicatelor 
din această țară, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a rugat pe 
oaspeți ca la înapoierea in pa 
trie să transmită sindicatelor, 
tuturor oamenilor muncii vr. 
călduros salut și cele mai bu
ne urări de prosperitate si fe
ricire. de succese tot mai mar:

Semnarea
Declarației 
cu privire 
delegației 

Național 
Eliberarea

(Urmare din pog. 1)

Vass. Ion Savu, membri ai 
C.C. al P.C.R., Constantin Ma
tei și Constantin Vasiliu, ad
junct i de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.. Radu Enache, secre
tar al C.C. al U.T.C Nicu 
Ceaușescu. vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociației 
Studenților Comuniști din Ro
mânia, Stanciu Stoian. secre
tar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

Au participa; membrii de
legației Frontului National 
pentru Eliberarea Angolei — 
•Johnny Eduardo Pinnock. în
sărcinat cu relațiile externe 
ale F.N.L.A., Ngola Kabangu.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1) 

ții și solidarității tuturor for
țelor care luptă împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. a politicii imperialiste 
de forță și dictat, pentru res
pectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi pe deplin stă- 
pîn pe destinele sale.

V-aș ruga să duceți cu dum
neavoastră, luptătorilor din 
Frontul de Eliberare Naționa
lă. tuturor luptătorilor ango
lezi care militează pentru e- 
liberarea patriei lor. sentimen
tele noastre de solidaritate și 
cele mai bune urări de suc
ces in lupta dreaptă pe care 
o duc.

Fiți siguri câ întotdeauna 
poporul român va sprijini lup
ta poporului angolez pentru 
eliberare, pentru dezvoltare

Cuvîntul tovarășului 
Holden Roberto

(Urmare din pag. 1)

nat, deoarece am făcut acest 
lucru in deplină libertate, in 
deplină cunoștință de cauză

In cursul scurtei noastre 
șederi în țara dumneavoastră 
ne-a fost dat să constatăm cu
rajul și hotă ri rea cu care 
dumneavoastră duceți aici 
lupta pentru a îmbunătăți tot 
mai mult condițiile de viață 
ale poporului dumneavoastră. 
Poate că această luptă nu es
te lipsită de unele dificultăți, 
insă tocmai asta dă valoare a- 
cestei lupte. Sintem mindri, 
tovarășe președinte, de a avea 
România printre prietenii 
noștri, deoarece nu numai că 
avem multe de învățat de la 
dumneavoastră, dar putem 
conta pe sprijinul și ajutorul 
dumneavoastră. Putem afirma 
că in mișcarea noastră dorim 
întotdeauna ca prietenii să 
fie cu noi — nu in fața noas
tră, nici in spatele nostru, ci 
alături d? noi. Prin semnarea 
acestei Declarații. dumnea
voastră ați confirmat acest lu
cru și sintem cu atit mai fe
riciți, cu cit ne-am cunoscut 
pe deplin.

Nădăjduiesc că toate difi
cultățile, că tot ce va putea să 
survină după aceea, vor face 
obiectuj unor intîlniri și unui 
dialog deschis și sincer, deoa
rece dumneavoastră știți că 
noi locuim intr-o lume de lup
tă. Poate că dușmanii noștri 
nu vor fi atit de fericiți pe 
dt sintem noi acum. Ei vor 
face totul ca să complice tra
ducerea in viață a acestei De
clarații comune, să complice 
relațiile noastre. Consider in
să că ceea ce am făcut trebu
ie să se situeze pe deasupra a 
ceea ce vor face ei, să se ri
dice deasupra oricărei tentati
ve.

La capătul vizitei noastre in 
țara dumneavoastră, in nu
mele delegației noastre și al 
meu personal, vă exprim mul
țumiri pentru ospitalitatea, 
solicitudinea și răbdarea cu 
care ne-ați ascultat — știind 
că timpul dumneavoastră es

in dezvoltarea de-sine-stătă- 
toarc a țării.

In timpul convorbirii s-a 
subliniat cu multă satisfacție 
faptul că România și Peru au 
pus bazele unui amplu pro
gram de cooperare in diverse 
domenii, corespunzător into-' 
roșelor reciproce ale dezvoltă
rii economice, că aceasta con
tribuie la mai buna cunoaște
re și apropiere intre cele do
uă popoare, la întărirea soli
darității lop in lupta pentru 
întărirea unității muncitorești, 
•i tuturor forțelor antiimperia- 
listc, la victoria cauzei păcii 
si înțelegerii internaționale 

întrevederea s-a desfășur 
intr-o atmosferă caldă, tov 
râșcascâ.

Comune 
la vizita 
Frontului 
pentru 
Angolei 

însărcinat cu departamentul 
afacerilor interne, Pedro Nga- 
dimpovi. însărcinat cu depar
tamentul educației. Hendrik 
Vaal Neto, adjunctul însărci
natului cu relațiile externe. 
Paulo Tuba, directorul de ca
binet al președintelui, coman
dant Salva, din conducerea 
Armatei de Eliberare Națio
nală a Angolei. doamna Mon
teiro și doamna Mateus Neto, 
membre ale Biroului Politic 
al F.N.L.A.

După semnarea Declarației 
Comune. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Holden 
Roberto și-au strîns cu căldu
ră miinile și au rostit apoi 
scurte alocuțiuni.

economico-socială independen
tă. \a întări solidaritatea cu 
toate popoarele care luptă îm
potriva dominației coloniale, 
pentru dezvoltarea lor inde
pendentă. cu toate forțele an- 
uimperialistc care se pronun
ța pentru o colaborare bazată 
pe deplina egalitate in drep
turi, pe respect și neamestec 
in treburile interne.

Vă urez dumneavoastră, tu
turor luptătorilor angolezi îm
potriva colonialismului, suc
ces deplin in lupta dreaptă 
Pe care o duceți. Urez, de a- 
semenea, să se dezvolte con
tinuu colaborarea și solidari
tatea dintre partidele și po
poarele noastre, dintre toate 
forțele iubitoare de pace, 
dreptate socială și indepen
dență națională ! (Aplauze).

te prețios și că doriți să ne a- 
jutați in mod sincer.

In numele delegației noas
tre, vă dedai in mod solemn 
că, in ceea ce privește Frontul 
Național de Eliberare, va fa
ce totul pentru ca această De
clarație să dea roade.

Noi urmăm pașii României 
socialiste Vom urma curajul 
cu care dumneavoastră luptați, 
vom urma abnegația cu care 
dumneavoastră lucrați. Vă 
mulțumesc.

Mulțumesc, de asemenea, 
tuturor tovarășilor care au fă
cut ca vizita noastră in Ro
mânia să fie plăcută, să ne 
simțim tot timpul ca la noi 
acasă. Regret că vom părăsi 
in curind țara dumneavoas
tră.

Și, intrucit această căsăto
rie a fost celebrată, noi lo
cuim in aceeași casă, adică 
vont rămine împreună. Româ
nia nu se află intr-o altă lu
me, ci in lumea noastră și, 
cum vă spuneam, foarte cu
rind vom reveni, aici, iubite 
tovarășe președinte, pentru a 
putea face bilanțul drumului 
pe care l-am parcurs pînă la 
viitoarea vizită.

In numele întregii delegații, 
vă mulțumesc pentru tot ce 
ați făcut pentru noi, pen
tru toate sfaturile pe care 
ni le-ați dat și mai ales pen
tru cuvintele atit de amabile 
pe care le-ați rostit la adresa 
poporului nostru.

Mă voi face interpretul 
dumneavoastră pentru a ex
prima poporului nostru senti
mentele de prietenie, de fra
ternitate, de solidaritate de 
luptă pe care ați binevoit să 
le exprimați față de mișcarea 
și față de poporul nostru.

Exprim urarea ca tot ceea 
ce am realizat aici să se poa
tă îndeplini, in interesul celor 
două popoare ale noastre și 
aș putea spune, mai ales în 
interesul luptei poporului nos
tru.

Cu aceste cuvinte, vă pre
zint întregul meu respect, to
varășe președinte. (Aplauze).

Declarațiile 
ministrului 
de externe 
al Austriei

V1ENA 21 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad. 
transmite: La înapoierea din 
România, pr aeroportul 
Schwechat, ministrul afaceri
lor externe al Austriei, doctor 
Rudolf Kirchschlaeger. a a- 
cordat un interviu corespon
dentului Agerpres și corespon
denților radioului și televizi
unii austriece.

Scopurile vizitei — un 
schimb detaliat de păreri 
privind relațiile bilaterale și 
situația internațională — au 
fost atinse in condiții foarte 
bune — a spus ministrul. Dis
cuția de peste trei ore purta
tă cu președintele Ceaușescu 
a fost deosebit de interesantă. 
In general se poate spune, a 
continuat el. câ relațiile de 
colaborare economică se dez
voltă bine. Acest lucru, ur
mează să fie de altfel exami
nat in profunzime de Comisia 
mixtă guvernamentală, care 
se va întruni în următoarele 
luni.

In ce privește relațiile poli
tice. cele două țâri colaborea
ză bine in cadrul O.N.U., al 
Conferinței europene etc. Nu 
înseamnă insă că avem acele
ași păreri in toate problemele.

Privitor la problemele eu
ropene, ministrul Kirchschlae
ger ne-a spus : ..Este necesar 
să avem un schimb de păreri 
in acest domeniu și. pretutin
deni unde avem aceleași con
cepții, să colaborăm. Acolo 
unde.nu cădem intru totul de 
acord, este util să ne expli
căm reciproc motivele4*.

In ce privește aspectele mi
litare ale securității europene, 
ministrul ne-a spus: „In acest 
domeniu Austria și România 
se află in situații diferite. Ro
mânia este țară membră a li
nei alianțe, participă la nego
cierile de la Viena. Austria es
te țară neutră. Sintem totuși 
deopotrivă interesați ca lucră
rile Conferinței europene să 
intre mai concret în aborda
rea aspectelor militare ale se
curității. dincolo de stabilirea 
unor măsuri de sporire a in-
crederii".

Lucrările Congresului S.U.A.
WASHINGTON 21 (Ager

pres). — Congresul Statelor 
Unite și-a reluat luni activita
tea după o pauză de o lună. 
Printre problemele prioritare 
aflate în atenția congresme
nilor se află criza de energie, 
pe agenda dezbaterilor exis- 
tînd în acest domeniu un pro
iect de legislație de urgență 
elaborat de Administrație. în
că de luni. în diverse orga
nisme ale Congresului au în-

întrunirea în sesiune de urgență 
a Comisiei Pieței comune

BRUXELLES 21 (Agerpres). 
— Comisia Pieței comune s-a 
întrunit, intr-o sesiune de ur
gență în capitala Belgiei, pen
tru a analiza situația creată 
de hotărîrea guvernului de la 
Paris de a permite flotarea li-

IN INDIA vor fi organizate 
intre 24 și 27 februarie a.c. a- 
legeri pentru adunările legis
lative ale statelor Uttar Pra
desh, Orissa, Nagaland, Mani
pur și pentru cea a teritoriu
lui unional Pondicherry.

Principalele partide și gru
pări politice au făcut deja 
cunoscute listele lor de candi
dați.

COMANDAMENTUL SU
PREM AL ARMATEI DE E- 
LIBERARE A POPORULUI 
LAOȚIAN a dat publicității 
o declarație, in care denunță 
administrația saigonezâ pen
tru bombardarea unor zone e- 
liberate din Laos — a comu
nicat postul de radio Pathet 
Lao.

LA INVITAȚIA C. C. AL 
P.S.U.G., A CONSILIULUI 
DE STAT ȘI A CONSILIU
LUI DE MINIȘTRI ALE R.D. 
GERMANE, luni a sosit la 
Berlin, intr-o vizită oficială de 
prietenie, o delegație de par
tid și guvernamentală bulga
ră. condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat.

CĂDERI ABUNDENTE DE 
ZAPADA. însoțite de viscol, 
s-au abătut asupra Libanului, 
zonă neobișnuită cu aseme
nea fenomene meteorologice. 
Din pricina zăpezii, numeroa
se automobile au fost blocate 
Pe șosele.

ORIENTUL APROPIAT Dezvoltarea relațiilor economice 
dintre România și tarile arabe♦ Declarațiile președintelui Anwar Sadat

♦ întilnirea de la kilometrul 101
♦ încheierea turneului întreprins de Henry Kissinger
♦ Activitate diplomatică

MANAMA 21 (Agerpres).
— „Criza din Orientul Apro
piat a ieșit din impas. Perioa
da de „nici pace, nici răz
boi" a trecut pentru totdea
una și ne îndreptăm spre o re
glementare definitivă a con
flictului" — a declarat preșe
dintele Republicii Arabe E- 
gipt. Anwar Sadat, cu prile
jul vizitei efectuate, dumi
nică. la Manama, in Bahrein, 
in cadrul turneului său prin 
mai multe capitale arabe. 
Totodată, șeful statului egip
tean a subliniat că acordul 
privind dezangajarea și sepa
rarea forțelor la Canalul Suez 
..nu este decît o măsură des
tinată să întărească încetarea 
focului în zonă și să permită 
continuarea convorbirilor de 
pace de la Geneva". ..Egiptul
— a spus el — este hotărît să 
ducă lupta, pe plan politic, 
in cadrul acestor convorbiri".

In context, președintele s-a 
referit, potrivit agenției 
M.E.N.. la coordonarea dintre 
Siria și Egipt, reafirmind că 
cele două țări formează un 
singur front.

CAIRO 21 (Agerpres). — 
Luni, la kilometrul 101 pe șo
seaua Cairo — Suez, au con
tinuat convorbirile intre re
prezentanții militari ■ ai Egip
tului și Israelului — a anun
țat purtătorul de cuvint al 
O.N.U. la Cairo. Potrivit pur
tătorului de cuvint reuniunea, 
care a durat trei ore. a fost 
„constructivă, caracterizată dc 
eficiență".

Se menționează că discuți
ile de la kilometrul 101 vor 
continua marți și miercuri, 
urmînd ca, joi. ele să se desfă
șoare în prezența șefilor de 
stat major ai armatelor din 
cele două țări.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvint al O.N.U. a afirmat 
că după semnarea acordului 
de dezangajare a forțelor la 
Canalul Suez, nu a fost sem
nalat nici un incident egip- 
teano-israelian.

ceput audieri pe marginea 
profunzimii crizei energetice 
în Statele Unite. Astfel. în fa
ța unei subcomisii a camerei 
superioare, prezidate de sena
torul Henry Jackson, au fost 
invitați reprezentanți a șapte 
mari firme petroliere acuzate 
frecvent. în ultima perioadă, 
că se folosesc de condițiile 
de criză pentru a realiza pro
fituri suplimentare. Investi
gații similare au loc și în Ca
mera Reprezentanților.

beră a francului. Președinte
le Comisiei C.E.E., Francois 
Xavier Ortoli, a declarat că, 
în contextul hotărîrii france
ze. comisia va face intr-un 
termen scurt propuneri con
crete privind toate aspectele 
majore ale colaborării în ca
drul C.E.E., în actuala con
junctură și în perspectivă.

La rindul său, Wilhelm Haf- 
ferkamp. membru al Comisiei 
Pieței comune însărcinat cu 
problemele monetare, a apre
ciat, în legătură cu hotărîrea 
Franței, că „trebuie să se evi
te reacțiile în lanț. Ar fi grav 
dacă o competiție și suprali
citări s-ar instaura în ce pri
vește taxele de schimb ale 
monedelor comunitare41.

MARȚI 22 IANUARIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Lupta după victorie:
Republica: Tu, eu, și micul 
Paris; PETRILA: Mai ia Stu
art ; LONEA — Minerul : Și 
salută rindunelelc; ANlNO.A- 
SA: Tinerețe fără bătrînețe: 
VULCAN: Aici zorile sini 
din nou liniștite; LUPENI — 
Cultural: Stare de asediu: 
Muncitoresc: Coarnele de 
aur.

5,00 Buletin do știri ; 5.20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul: 
6.00 Radioprogramul dimi
neții: 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Atlas cultural; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Cîntece și jocuri populare:
10.30 Fragmente din zarzue

TEL AVIV 21 (Agerpres). 
— Odată cu convorbirile a- 
vute cu oficialitățile israelic- 
ne pe aeroportul Ben Gurion, 
dc lingă Tel Aviv, secretarul 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. Henry Kiss.nger și-a 
încheiat turneul întreprins 
timp de 10 zile în Orientul 
Apropiat și consacrat încheie
rii acordului dc dezangajare 
și separare a forțelO” cintre 
Egipt și Israel și inițierii u- 
nor negocieri similare între 
Israel și Siria, relatează agen
ția U.P.I.

Secretarul de stat american 
a sosit in Israel, venind din 
Siria unde, potrivit declarați
ilor sale, a avut cu președin
tele Hafez Assad „Convorbiri 
constructive și folositoare". 
Am examinat, a spus Henry 
Kissinger, aspecte ale relați
ilor siriano-americane și. tot
odată. o serie de proiecte pen
tru instaurarea unei păci du
rabile în Orientul Apropiat. 
In acest sens, s-a discutat pro
blema dezangajării militare 
„nu numai dintre trupele e- 
giptene și israeliene, ci și de 
pe frontul sirian" In legătu
ră cu aceasta, a spus Henry 
Kissinger, potrivit agențiilor 
Reuter și U.P.I. președintele 
Hafez Assad a prezentat „un 
număr de sugestii foarte cons
tructive in scopul efectuării 
dezangajării militare si al ins
taurării păcii definitive în O- 
rientul Apropiat4-. Kissinger a 
precizat că scopul ultimei sale 
vizite în Israel este aducerea 
la cunoștința oficialităților de 
la Tel Aviv a acestor propu
neri avansate de președinte
le Assad și că se va reîntoarce 
dacă va apare „un element 
revelator44 în ceea ce privește

Atacuri 
susținute 

ale forțelor 
patriotice 

cambodgiene
CAMBODGIA 21 (Agerpres). 

— Forțele patriotice cambod
giene au continuat. în cursul 
nopții de duminică, să desfă
șoare atacuri susținute împo
triva pozițiilor lonnoliste si
tuate la sud-vest și sud-est de 
Pnom Penh. Grupuri de pa- 
trioți au reușit să pătrundă 
adine in interiorul perimetru
lui de apărare adversă, ajun- 
gind pînă la o distanță de 4 
kilometri de centrul orașului. 
Suferind însemnate pierderi 
în oameni și materiale, forțele 
inamice au abandont poziți
ile întărite din localitatea Sein 
Reap Kantuot.

Luni dimineața patrioții au 
bombardat din nou cu rache
te șl obuze obiective din Pnom 
Penh.

Totodată, lupte violente au 
loc pe malul estic al Fluviu
lui Mekong și pe șoseaua na
țională nr. 3. unde se află în
cercuite mai multe baze de 
artilerie lonnoliste.

la „Rîndunelele"; 11,00 Bu
letin dc știri: 11,15 Muzică 
ușoară; 11,30 Pe drumul țâ
rii luminos; 12,00 Noi înre
gistrări de muzică ușoară:
12.30 Intilnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat: 13,00 Radiojurnal:
13.30 Concert de prinz: 14.00 
Integrala lucrărilor pentru 
pian de Debussy; 14,40 Mu
zică populară: 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Din operetele 
lui Paul Lincke; 15,30 Mu
zică de estradă: 16,00 Radio
jurnal: 16,15 Piese folclorice:
16,35 Cîntecele noastre: 17,00 
In sunet de fanfară; 17.30 
Muzică populară: 18,00 Orele 
serii; 20,00 Zece melodii pre
ferate; 21.00 Revista șlagă
relor: 21,30 Bijuterii muzi
cale; 22,00 Radiojurnal: 22.30 
Concert de seară: 24,00 Bu
letin de știri; 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18.00 Actualitatea radio: 
18,10 Muzică ușoară. Melodii 

posibilitatea soluționării pro
blemei prizonierilor do răz
boi israelieni deținuți de Si
ria. Schimbul inițial de ve
deri dintre Israel și Siria, a 
menționat ol totodată privește 
„modul in care problema pri
zonierilor de război poate fi 
legată de procesul negocieri
lor".

In legătură cu acestea, la 
Tel Aviv. se menționează că 
propunerile siriene prezentate 
de către secretarul de stat a- 
merican vor fi examinate în 
cadrul următoarei reuniuni a 
guvernului israelian.

CAIRO 21 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Egip
tului. Ismail Fahmy, a avut o 
întrevedere cu președintele 
Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a- 
flat intr-o vizită la Cairo. Cu 
acest prilej, au fost abordate
— potrivit agenției M.E.N. — 
probleme privind cooperarea 
dintre Republica Arabă E- 
gipt și Organizația pentru E- 
liberarea Palestinei, in actua
la etapă a situației din Orien
tul Apropiat.

KHARTUM 21 (Agerpres).
— Președintele Sudanului. 
Gaffar Numeiri, l-a primit pe 
Mohamed Hassan El Zayyat. 
consilier special al președin
telui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat. — anunță agen
ția M.E.N. La sfîrșitul între
vederii. emisarul egiptean a 
declarat că l-a informat pe 
președintele Numeiri despre 
detaliile acordului privind de
zangajarea și separarea forțe
lor la Canalul Suez.

O declarație a M.A.E. al R.P. Chineze în 
legătură cu provocările militare saigoneze 

în zona insulelor Hsisha și Nansha
PEKIN 21 (Agerpres). — 

In legătură cu recentele pro
vocări militare întreprinse de 
autoritățile saigoneze împotri
va pescarilor și militarilor 
chinezi in zona insulelor Hsis- 
ha și Nansha, Ministerul de 
Externe al R.P. Chineze a dat 
publicității o declarație, in 
care denunță încercările Sai- 
gonului de a acapara prin for
ța armelor teritorii chineze.

Declarația amintește câ 
insulele Hsisha, Nansha. 
Chunsha și Tungsha au fost 
întotdeauna teritorii chineze 
și că. după cel de-al doilea 
război mondial, insulele Hsis
ha și alte insule din Marea 
Chinei de Sud au fost înapo
iate în mod oficial guvernului 
chinez din acea vreme. Tot
odată. se arată că, la 15 au-

Reuniunea de urgență 
a cabinetului argentinian

BUENOS AIRES 21 (Ager
pres). — In cadrul unei alo
cuțiuni radiotelevizate, pro
nunțate la sfîrșitul reuniunii 
de urgență a cabinetului ar
gentinian, președintele Juan 
Domingo Peron a anunțat că 
vor fi luate măsuri severe 
pentru lichidarea tuturor ac
telor de terorism declanșate 
în ultima vreme în țară de 
organizații extremiste argen- 
tiniene. El a solicitat sprijinul 
maselor în ampla acțiune gu
vernamentală de instaurare

compuse și interpretate dc 
Margareta Pislaru și Florin 
Bogardo ; 18,30 Emisiunea:
„Viața muzicală44; 19,00 E- 
misiunea „Parametri ’74--: 
dialog beneficiar-construc- 
tor pe tema Demararea cu 
succes a construcțiilor side
rurgice din acest an la Hu
nedoara; 19,10 Drag mi-e 
cintecul și jocul — muzică 
populară la cererea ascultă
torilor: 19.30 Dragostea de 
țară în conștiința creatorilor 
de frumos — emisiune reali
zată cu înregistrări păstrate 
in fonoteca de aur a studiou
lui: 19.40 „Țară — o singură 
inimă-- program de cîntece.

Teleșcoalâ.
9.00 Fizică (anul III). Au- 

toinducția.

BEIRUT 21 — Corespond«?n- 
tul Agerpres, Crăciun Iones- 
cu. transmite : Agenția Arabă 
de Informații (A.N.A.) din 
Beirut publică în buletinul 
său din 19 ianuarie un arti
col dedicat relațiilor econo
mice dintre România și țări
le arabe.

Subliniind câ volumul 
schimburilor comerciale ale 
României cu țările arabe a 
fost aproape dublu în 1973, 
comparativ cu 1971. atingind 
nivelul de peste 260 milioane 
dolari, articolul respectiv re
latează că. „în conformitate 
cu estimările cercurilor eco
nomice, exporturile româ
nești destinate țârilor arabe 
vor atinge în 1974 o nouă ci- 
frâ-rccord. preliminată la cir
ca 350 milioane dolari. Aceste 
aprecieri se bazează pe cere
rile crescînde ale pieței ara
be, debușeu de primă impor
tanță pentru o gamă largă 
de produse ale exportului ro
mânesc".

Amintjnd acordurile de 
cooperare economică și tehni
că încheiate de țara noastră 
cu statele arabe. agenția 
A.N.A. menționează că „Ro-

Situația din Ulster 
continuă să fie încordată

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Situația din Ulster continuă 
să fie încordată. Comandantul 
unei patrule, răpit sîmbătă la 
Monagham. a fost găsit îm
pușcat 12 ore mai tîrziu. aceas
ta fiind cel de-al doilea asasi
nat din Ulster. înregistrat în 
cursul săptămînii trecute. An
terior, un cetățean fusese îm- 

gust 1951, în „Declarația pri
vind proiectul americano-bri- 
tanic de tratat de pace cu Ja
ponia și Conferința de la San 
Francisco44, ministrul chinez 
de atunci al afacerilor externe 
Ciu En-lai, a subliniat solemn 
apartenența la China a aces
tor teritorii, poziție care a 
fost reafirmată de guvernul 
chinez cu numeroase prile
juri.

Relevînd că R.P. Chineză, 
țară socialistă, nu a ocupat 
vreodată teritoriul altor țări 
și nici nu va tolera ocuparea 
teritoriului său, declarația 
M.A.E. al R.P.C. arată câ. pen
tru apărarea integrității și su
veranității teritoriale a Chi
nei, poporul și guvernul chi
nez au dreptul să ia toate mă
surile de apărare ce se im- 

a păcii și ordinii pe întreg 
cuprinsul Argentinei.

Reuniunea de urgență a ca
binetului argentinian a fost 
con vocală de președintele 
Peron în urma atacului declan
șat de organizația autointitula
tă „Armata Revoluționară a 
Poporului4' (ARP) împotriva 
unei unități militare din ora
șul Azul. la 300 km sud-vest 
de Buenos Aires. în timpul 
căruia au fost omorîți sau 
capturați militari și ofițeri 
argentinieni.

9,15 Chimie (anul III) î Cu
prul.

9.35 Extemporal la limba și
literatura română. Pa
gini despre Unire Dic
ționar ortografic: Con
fuzii sau atracții pa- 
ronimice.

10,00 Curs dc limbă germa
nă. Lecția 76 (reluare).

10.30 Curs de limbă france
ză. Lecția 76 (reluare).

11,00 Biblioteca pentru toți 
Gh. Brăescu.

11,45 Selecțiuni din „Albu
mul duminical".

16,00—17,00 Lecții T.V. pen
tru lucrătorii din a- 
gricultură. Pomicultu
ra.

17.30 Telex.
17.35 Curs de limbă rusă 

Lecția 75
18,05 Curs de limbă engle

ză. Lecția 74.
18.35 Muzica.
19,00 Publicitate.
19,05 Baladă pentru acest 

I

mânia contribuie la lucrări 
seismice și dc foraj în Irak, la 
exploatarea zăcămintelor de 
cupru în Maroc, la realizarea 
complexelor de extracție și 
tratare a fosfaților de la Ham- 
rawcin. (Egipt) și Kneifiss (Si
ria). la construcția de rezer
voare pentru petrol și stații 
de benzină în R.A. Yemen.

In prezent, se poartă trata
tive între România, pe de o 
parte. Algeria și Sudan, pe de 
altă parte, în vederea creării 
unor societăți mixte pentru 
prospectarea și exploatarea ză
cămintelor petroliere.

Convorbiri sînt în curs cu 
Egiptul pentru amenajarea u- 
nui mare complex petrochi
mic la Cairo, comportînd ins
talații pentru producerea. în
deosebi, a cauciucului sinte
tic și a clorului electrolitic.

In încheierea articolului se 
menționează că. în 1973. Ro
mânia a semnat un protocol 
cu Siria, prevăzînd amenaja
rea unui proiect agricol pe 
o suprafață de 30 000 ha în 
Valea Eufratului și cu Egip
tul pentru realizarea unui 
complex agroalimentar.

pușcat în localitatea Carrickf- 
ergus.

Pe de altă parte, la Belfast 
au avut loc ciocniri între de
monstranții catolici, care ce
reau eliberarea deținuților po
litici din rîndurile lor. și for
țele de poliție, în cursul căro
ra mai multe persoane au fost 
rănite.

pun; autoritățile de la Saigon 
trebuie să pună capăt imediat 
tuturor provocărilor militare 
împotriva Chinei. în caz con
trar urmînd să suporte toate 
consecințele decurgind, din 
acțiunile lor.-->--

O nouă 
defecțiune 
la bordul 

laboratorului 
„Skylab-3“

HOUSTON 21 (Agerpres). 
— Unul din giroscoapele la
boratorului „Skylab" s-a de
fectat de mai multe ori în 
cursul zilei de duminică, afec- 
tînd stabilitatea pe orbită a 
vehiculului spațial. La Centrul 
de control de la Houston s-a 
anunțat că frecvența unor a- 
semenea defecțiuni a crescut 
în ultimele zile.

După cum se știe, unul din 
cele trei giroscoape de direc
ție ale laboratorului nu func
ționează de mai mult timp, 
iar celelalte două se defectea
ză foarte ușor, necesitînd. pen
tru menținerea pe orbită a 
vehiculului spațial. punerea 
în funcțiune a rachetelor di
recționale ale cabinei „Apol
lo4-, ceea ce presupune un 
consum suplimentar de com
bustibil.

pămint. Marea de pia
tră.

19.20 1001 de seri. Băiatul 
de pe afiș.

19.30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX.

20,00 Revista economică T.V.
20.30 Seară de teatru. Vlad 

Țepeș în ianuarie, de 
Mircea Bradu.

22,05 24 de ore.
22.20 Campionatele interna

ționale de tenis de ma
să ale României. în
registrare de la Plo
iești.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri:
Maximele : Petroșani S 4 
grade: Paring —4 grade.

Minimele: Petroșani — 6 
grade: Paring —9 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 70 cm.

PENTRU URMĂTOARE 
LE 24 DE ORE: Vreme în 
general frumoasă, cu cer va
riabil. Vint slab pînă la po 
trivit din sectorul nordic.
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