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In cinstea glorioaselor evenimente 
ANIVERSAREA ELIBERĂRII Șl CONGRESUL PARTIDULUI

Angajare fermă, muncă rodnică în marea întrecere

Din prima lună 
fruntași

Colectivul sectorului 
al minei Vulcan pare 
tărît să confirme

III 
ho- 

bunelc 
aprecieri dc care s-a bucu
rat în cursul anului trecut 
încă din prima lună a nou
lui an. Stau mărturie cele 
peste 2000 de tone de căr
bune extrase 
tar. realizarea 
tivîtății muncii 
porție de 114,4 
pe sector și do 
sută în cărbune, 
executarea lucrărilor 
pregătiri conform planifică
rii prealabile.

Se remarcă, in mod deo
sebit. tinerii frontaliști con
duși de Constantin Popa 
(cu un spor dc 600 kg/post 
la productivitatea muncii) 
și brigada lui Ion Bălțatu 
care arc un plus de peste 
220 de tone cărbune.

suplimen- 
produc- 

in 
la 
112,8 la 

precum și 
dc

pro- 
sută

Unul din cele trei schim
buri de produefie de la prepa- 
rația Coroești este compus 
in cea mai mare parte din ti
neri. Chiar și la conducerea 
schimbului, a Jaf uri. dc maistrul 
principal Alexandru Laszlo, 
lucrează unul dintre maiștrii 
tineri ai uzinei, Alexandru 
Buruiană, cel căruia in urmă 
cu cîteva luni, comuniștii i-au 
încredințai mandatul dc a 
conduce organizația de par
tid dc la preparare. Ultimele 
rezultate demonstrează pu
terea de- muncă, spiritul de 
răspundere și conștiinciozita
tea acestui linăr colectiv, re
zultate ce se concretizează în

Un schimb
al tinereții

Minerii de la Dîlja
și hărniciei

I

:a

La cote înalte 
de realizări

O contribuție importantă 
își aduce la rezultatele bu
ne pe care acest început de 
an le consemnează Ia mina 
Dîlja și colectivul sectoru
lui III. In zorii zilei dc ieri, 
minerii acestui sector au 
început ultima săplamină 
de lucru a lunii ianuarie 
de pe 
care o 
1323 de 
extrase 
vitatea foarte bună pe care 
o desfășoară in abatajele 
cameră brigăzile conduse 

de Mihai Cozma, Iuliu Ung- 
vari și Nicolae Șchiopu. ca
re raportează importante 
depășiri de plan, a permis 
ca la nivelul întregului sec
tor cota de realizare a pro 
ductivității 
șească cu 
prevederile

baza sigură pc 
reprezintă cele 

tone de cărbune 
suplimentar. Acti-

muncii să depă- 
peste 5 la sută 
inițiale.

faptul că 40-50 la sută din 
producția zilnică supusă pre
parării precum și din cea li
vrată beneficiarilor este rea
lizată de acest schimb.

Dacă avem in vedere că în 
rindurile lui lucrează secre
tarul organizației de partid, 
secretarul organizației U.T.C., 
în persoana lui fzidor Moldo
van, responsabilul grupei sin
dicale. Ion Matei, precum și 

■ responsabila— cu -munca în 
rîndul iemeilor, Elvira Ficior, 
tofi exemple demne de ur
mat și adevărate exemple pen
tru ceilalfi muncitori, devine 
limpede de ce realizările co
lectivului sini peste cota sar
cinilor. Acești comuniști și 
uteciști ailati in fruntea schim
bului sînt urmați îndeaproa
pe de spălătorii N. Dumitraș- 
cu, I. Negref, V. Tompa, Z. 
Poloczkos, A. Popescu, 1. 
Răscol, V. Olteanu, de ilotato-

Dovada eforturilor 
stăruitoare

I Colectivul exploatării mi
niere Lonea avea extrasă 
pînă ieri o producție peste 

I sarcina de plan modestă — 
* 58 tone. Insă faptul că 
Idoar în ultimele zece zi

le vrednicii mineri loneni 
I au recuperat o producție 
I restantă de peste 2000 tone, 
. face dovada eforturilor stă- I ruitoare și rodnice pe care 
I Ie depun. Și ieri, in primul 
| schimb al zilei, ritmul cx 
| tractiei a fost superior ce- 
I lui prevăzut reccpționîn- 
I du-se 1700 tone cărbune.

cu peste 300 tone peste pre- 
I liminar

Angajamentul 
prinde viață

ILa recenta adunare 
grupei sindicale din

. fac parte. în cadrul Șan- 
I tierului 71 Construcții 
* C.F. din Petroșani, minerii 
| din brigada de tuneliști con- 
I dusă de comunistul BRU- 1NO KUFNER și-au luat an

gajamentul de a scurta cu
■ două luni execuția lucrâ- 
I rilor de hidroizolații a tu- 
I netului Jiu.

Ca expresie a hotărîrii 
lor ferme de a-și resper- 

Ita cuvîntul, cu trei zile 
înainte de sfirșitul lunii 

I ianuarie ei raportează rea
lizarea a 15 ml de avansa
re peste prevederile sarci- 

| nii de plan lunară.

LIVADA
lxperimentalA

C. IOVANESCU, 
subredacția Vulcan

k

In preocupările ac
tuale ale Consiliului 
popular al comunei 
Aninoasa se înscrie și 
amenajarea unej livezi 
experimentale 
pomi 
tuată _  .
căminului cultural din 
Iscroni. Aici, pe o su
prafață de cîteva sute 
de metri pătrați. ele
vii școlilor generale 
din localitate. sub 
supravegherea cadre-

de 
fructiferi si- 
in apropierea

I

INOVAȚIA - spiritul creator
pus în slujba colectivului

De aceea
Realizarea unei cficicnțe cit 

mai ridicate a întregii activi
tăți tehnico-cconomice este 
condiționată și de valorifica
rea in condiții optime a Crea
tivității oamenilor muncii in 
cadrul procesului de elabora
re a invențiilor, inovațiilor 
și raționalizărilor, Avînd în 
vedere sarcinile deosebite le
gate de creșterea eficienței 
activității economice în unită
țile miniere din Valea Jiului, 
analiza activității 
de inovații desfă
șurată în cursul 
anului 1973 poate 
da unele indicații 
asupra gradului 
de valorificare a 
acestei importante 
rezerve dc crește
re a eficienței e- 
conomice.

Analizînd situația existentă 
în cadrul unităților din Valea 
Jiului aparținătoare de Cen
trala cărbunelui Petroșani, se 
constată că dacă soldul (pro
puneri ncaprobate și neapli
cate) eba la 1 ianuarie a: c. 
aproape egal cu cel de la 1 
ianuarie 1973 (145 față de 149) 
numărul propunerilor dc in
venții, inovații și raționali
zări a cunoscut o scădere 
zibilă, rcprezentînd în 1 
1973 doar 46,5 la sută 
cifra corespunzătoare 
197“ ~
câni, toate unitățile au înre
gistrat «(căderi considerabile 
ale numărului inovațiilor în
registrate și, îndeosebi, minele 
Lupeni (de la 52 la sută la 
16). Dîlja (de la 24 la 7) și 
I.U.M.P. (de la 57 la 20) etc. 
Dintre acestea, propunerile 
acceptate pentru aplicare au 
înregistrat și ele o scădere 
considerabilă de la 134 la 49.

se cere sprijinită!
Avînd în 
scădere se 
ce privește ponderea 
ilor aplicate în raport cu to
talul celor înregistrate se con
firmă părerea că o bună parte 
din propuneri au fost carac
terizate in cursul anului tre
cut printr-un grad mai redus 
de elaborare tehnică, nerăs- 
punzind sau necorespunzînd 
unor nevoi reale ale produc
ției.

vedere că 
observă și

această 
în ceea 
inovați-

— economii : 
instalație de 
pentru controlul 
al alunecării

lfl/4 ef>CIENTeiIWf 1 RIDICATE

vi- 
anul 

din 
anului 

Cu excepția minei Uri-

Un indicator sintetic deose
bit de important al fenomenu
lui inovațional îl constituie 
volumul de economii post- 
calculate realizat prin apli
carea inovațiilor. Este pozitiv 
faptul că creșterea economiei 
medii post-calculate pe ino
vație de la Ba 300 lei în anul 
1972 la 176 000 ței ;n anul 1973. 
dar. trebuie menționat că a- 
cest spor considerabil nu pro
vine din creșterea de ansam
blu a eficientei economice a 
inovațiilor planificate, cit din 
aplicarea unor inovații deose
bit de eficiente cum ar fi : 
înlocuirea preabatajelor de la 
acoperișul abatajelor frontale 
din stratul 3 cu canale tubate 
(colectiv ing. Ion Bălănescu. 
cc. Petru Bălănescu, ing. Eu
gen Borza și ing. Aurel Mar
tian din cadrul E. M. Lonea 
— economii post-calculate : 
1.3 milioane lei), metodă nouă 
de atacare a galeriilor trans
versale din suitorii cu două

secții din culcușul stratului 
3 (ing. Ludovic Daczi, E. M. 
Vulcan — economii post-cal- 
culate : 821 000 lei), sonerie 
de semnalizare tip SSA-1 (ing. 
Alexandru Scroban, I.U.M.P.

193 000) și 
semnalizare 

permanent
coliviei în puț 

(Aurel Botici, lăcătuș).
Creșterea considerabilă a e- 

ficienței medii a inovațiilor a 
făcut să sporească 
corespunzător și 
•ecompensole plă
tite de la 1 480 lei 
in medie pe ino
vație în 1972. la 
3 200 lei pe ino
vație în 1973.

O serie de re
feriri 

tive legate de 
inovațional se pot obține 
prin analiza de 
participanților., Astfel se con
stată că ponderea inginerilor 
și tehnicienilor (circa 60 la 
sută) și a muncitorilor (40 la 
suta) se men l in constante: Ne
mulțumește. însă. scăderea 
considerabilă a numărului to
tal de inovații de la 287 la 144. 
ceea ce arată că mișcarea de 
inovații nu are caracterul de 
masă capabil să-i asigure via
bilitatea necesară. Reducerea 
la jumătate a ponderii celor 
care înregistrează inovații în 
raport cu totalul salariaților 
este consecința, de altfel, a 
sprijinului insuficient acordat 
acestei importante activități 
dc către conducerile tehnice 
ale unităților productive, lip
sind activitatea de inovații de 
bază largă, capabilă să asigu
re selectarea unui număr cît 
mai mare de idei valoroase.

Analizînd nivelul dc elabo
rare a inovațiilor prezentate 
în cursul anului trecut se con
stată o scădere și sub aspect 
calitativ. Cu excepția cîtorva

semnifica- 
fenomenul

Ș> 
structură a

f.T
r t d

■: ■

-
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Sc construiește mult ! Fața Văii Jiului e mereu mai proaspătă. niai intinerjiă 
— o amprentă demnă de zilele noastre. Deși termometrul a coborit sub 0 grade, p 
șantierul din Vulcan se lucrează intens la construcția noilor blocuri.

/\

In legătură cu vizita
regelui Hussein al Iordaniei

in țara noastră
Din cauza timpului nefavorabil, avionul 

Maiestății Sale regele Hussein al Iorda
niei, care era așteptat să sosească luni Ia 
amiază la București, în vizită oficială, nu 
a putut ateriza la aeroportul internațio
nal Otopeni.

Vizita urmează să aibă loc imediat ce

condițiile atmosferice vor permite ateri
zarea avionului.

De la bordul aeronavei, suveranul ior
danian a transmis președintelui Consiliu
lui de Stat. Nicolae Ceaușescu următoa
rea telegramă :

Excelenței Sale
Domnului Nicolae Ceaușescu 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

îmi pare cit se poate de rău, dragă 
prietene, pentru imposibilitatea de a ate
riza după numeroase încercări, datorită 
plafonului foarte jos al norilor.

Ne îndreptăm spre Istanbul, unde va 
trebui să așteptăm îmbunătățirea vremii.

Aștept cu nerăbdare să vizitez țara 
prietenă și să vă întilnesc pe dumnea
voastră și prietenii noștri.

Sper că aceasta va fi posibil.
Cu cea mai sinceră stimă, respect și 

urări de bine.
HUSSEIN

Un util schimb de experiență la Grupul școlar minier Lupeni

Laboratoarele și cabinetele școlare
„șantiere* ale însușirii
deprinderilor practice

B. MIHAI

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

Victoriei, marea ma- 
a Vulcanului, cu la- 
sâu de alei laterale 
împrăștie printre blo-

Printre nenumăratele ac
țiuni menite.să îmbunătățeas
că continuu învățămîntul din 
municipiul nostru, prin per
fecționarea metodelor de pre
dare și de educare, prin a_ 
daptarea acestora la specificul 
diferitelor școli, se numără 
și schimbul de experiență or
ganizat sîmbătă, la Grmpul 
școlar minier din Lupeni. Au 
participat toți directorii și se
cretarii organizațiilor de baza 
din toate școlile de pe raza 
orașului Lupeni. Schimbul dc 
experiență s-a axat pc pro
blematica generală a moder
nizării învățămîntului, apro- 
fundîndu-se însă, mai mult 
aspectul amenajării și folosi
rii eficiente a laboratoarelor 
școlare, a cabinetelor pe spe
cialități.

In prima parte, a acțiunii

s-au vizitat atelierele, labora
toarele și cele zece cabinete 
pe specialități ale Grupului 
școlar minier din Lupeni. cu
noscute deja prin inspirata lor 
concepere și dotare., prin î_ 
naltul lor grad de ef’ciență 
datorat modernelor instalații 
lată în acest- sens păterea to
varășei Natalia Aldica, ins
pector școlar pentru munici
piul Petroșani : „Cabinetele 
și laboratoarele de la această 
școală sînt excepțional ame
najate, pot spune, fără rețineri 
că ating chiar nivelul învăță
mîntului superior. De pildă, 
cabinetul de desen sau cel dc 
științe sociale, laboratoarele 
de fizică, cel de chimie, sini 
foarte ingenios 
Toate dovedesc
pasiune, muncă de concepție 
și practică. Și ceea ce este

amenajate, 
preocupare.

mai lăudabil, este faptul că 
totul s-a făcut cu forțe pro
prii prin muncă voluntară. 

Astfel colectivul de la aceas
tă școală, a realizat peste 309 
mii lei economii".

In cadrul schimbului de ex
periență s-au prezentat cîteva 
materiale pe aceeași temă, a 
funcționării și eficienței la
boratoarelor și cabinetelor în 
asimilarea cunoștințelor teo
retice dar mai ales în aplica
rea acestora , în practică. Dis
cuțiile au constituit- un dialog 
viu și interesant. Referitor la 
felul în care colectivul didac
tic de la Grupul școlar minier 
a reușit să amenajeze si să

Ionica FIERARI?

(Continuare în pag. a 3-a)

IARNA NU PRESUPUNE Șl • ■ ■ HIBERNAREA
SPIRITULUI GOSPODĂRESC !

Este foarte adevărat-, în car
tierele orașelor noastre, bunii 
gospodari, atîția cîți sînt, nu 
au deschis încă larg porțile... 
primăverii. Vremea înnoirilor, 
a înfrumusețărilor, a ieșirilor 
cu mic cu mare pe spațiile ce 
vor conferi ambianța noului 
„veșmînt" al localităților, nu 
a sosit încă. Capriciile iernii 
insă, nu-i împiedică pe ade- 
vărații gospodari să... priveas
că zilnic in jurul lor. să ob
serve ..petele" de pe obrazul 
cartierului lor și să le... spele, 
să le înlăture. Această preo- 
< upare, după cum se știe, nu- 
i nouă. Dar nici... constantă. 
Și nici, pretutindeni, la același 
nivel !

Raidul nostru-fulger. între
prins vineri după-amiază prin 
cîteva cartiere din Vulcan și 
Lupeni, e ilustrativ in această 
direcție. Am întîlnit, în dru
mul nostru, străzi foarte cu-

rate. în Lupeni. în cartierul 
Lopștain (străzile Si'mion Băr- 
nuțiu. Crizantemelor. 6 August 
Ecaterina Teodoroiu,) grija 
gospodărească a locatarilor a- 
cestora fiindu-ne. de fapt, 
dinainte cunoscută, i Bule-

Chiar de la distanță. Pătrun- 
zînd în „detaliile" acestor 
cartiere, convingerea ți se 
întărește...

...Sohodolul. privit mai de 
aproape (nu din autobuz, adi
că, ci străbătut cu pasul) e

Raid-fuiger prin cîteva cartiere
ale orașelor Lupeni și Vulcan

vardul 
gistrală 
bir in tul 
care se . . .
curile acestui nou cartier. Co
roești, deși comparativ cu 
Lopștainul Lupeniului are. o 
vîrstă foarte tînără, e locuit, 
de asemenea, de buni gospo
dari. Și acest- lucru se vede.

același cum îl știm. Nici prea- 
prea, nici, foprte-foarte ! Nu 
de puține ori am consemnat 
insuficiența recipienților de 
reziduuri menajere de aici ; 
nu vom omite nici acum, cum 
nu am făcut-o nici altădată 
să arătăm că gunoiul menajer 
este. ridicat, după cum ne 
spun locatarii cartierului, cu

aceeași întîrziere... obișnuită. 
In preajma cîtorva blocuri, 
chiar la intrarea în cartier, 
cîmpul cu... „flori albe de 
hîrtîi" e în floare. Și, deși 
distonează într-atît cu culoa
rea cenușie a blocurilor, nu 
deranjează parcă pe nimeni...

Străbatem strada 23 August 
intrlnd în centrul Lupeniului. 
Nu-i murdară această princi
pală artera a orașului, cu in
tensă circulație pietonală. dar 
prea continuă să rămînă în 
afara oricărei atenții gropile 
care o „macină" și din care, 
vehiculele străzii nu se sfiesc 
să împroaște cu apă murdară 
pe orice trecător ocazional. Și. 
în plus, după ce lucrătorii sa
lubrității orașului ridică ce
nușa din recipienții improvi
zați, scoși în stradă, aceștia

. V. TEODORESGU
(Continuare in pag. a 3-a)

specialitale. 
învăța in mod

practic să sădească 
diferite specii dc 
pomi fructiferi, să-i 
altoiască și să le ur
mărească creșterea pî
nă la recolta fructe
lor. Livada experi
mentală aflată in 
curs de împrejmuire 
va ajuta elevii in 
pregătirea lor in do
meniul pomiculturii.

CADRE NOI

Un bilanț aflat 
cent de la școala 
calificare a Exploată
rii miniere Lupeni 
vidențiază cîteva 
fre semnificative.

ro
de

e- 
ci- 
In

I cu- 
or- 
mi- 
mi-

anul 1973 au fost 
prinși în cursurile 
ganizate aici 112 
neri gradul II, 92 
neri gradul I. 114 elec
tricieni și 21 lăcătuși 
de mină.

rie, se vor executa re
parații și plombări de 
asfalt, vor fi recondi
ționate liniile de mar
caj de pe partea caro
sabilă a străzilor .

SISTEMATIZAREA 
CIRCULAȚIEI

In Vulcan se elabo
rează in aeste zile un 
plan de sistematizare 
a circulației în cen
trul localității. Vor 
fi create noi zone de 
refugiu pentru auto
buzele transportului in 
comun, vor fi intro
duse indicatoare de 
circulație luminoase. 
In același timp, prin 
serviciul de gospodă-

IN
PRODUCȚIEI

SPRIJINUL

la mina 
inițiativa 
U. T. C.

Simbătă. 
Lupeni, din 
organizației 
s-a desfășurat o acțiu
ne deosebit de efici
entă, in sprijinul pro
ducției.

Un grup de tineri 
a lucrat voluntar — 
un schimb întreg Ia 
sectorul IV, realizînd 
peste 150 tone de 
cărbune. Printre cei 
mai harnici amintim

pc tinerii uteciști loan 
Ilyeș, electrician. Pe
tru Elizeu, miner. Pa
vel Danciu, miner. 
Iosif Costin, electri
cian, Ioan Alexan
dru, electrician, Vasi- 
le Deleu și Constan
tin Oancea. mineri.

Prin Baza de apro
vizionare, transport 
și prestări de servicii 
din cadrul C. C. P.. în 
primele două decade 
ale lunii ianuarie 
Exploatarea de pre
parare a cărbunelui 
Vulcan — Coroești a 
fost aprovizionată 
17 tone covor

APROVIZIONARE 
BUNA

I
țările capitaliste ale

(pagina a 4-a)(pagina a 2-a)
• »
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etapă a dezangajării 
Suez.
Economice a O.P.EX.

< Din viața organizațiilor de partid.

+ A impulsiona producția înseamnă a con
vinge, nu a brusca oamenii.

(pagina a 3-a)

ciuc și 1 200 bucăți ro
le pentru benzile 
transportoare, cu pie
se de schimb și ule
iul special pentru lo
comotivele Diesel hi
draulice. iar din im
port au sosit piesele 
de schimb pentru in
stalația de brichetare 
Coroești. Un aseme
nea ritm bun de a- 
provizionare cu ma
teriale și piese de 
schimb a secțiilor 
preparațiilor contri
buie efectiv reali
zările colectivului.

+ încheierea lucrărilor conferinței partide’ 
lor comuniste din 
Europei.
S-a încheiat prima 
trupelor la Canalul

> Reuniunea Comisiei
+ Consultări in vederea formării noului gu« 

vern belgian.
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Coordonate ale activității sportive 
pionierești pe anul 1974

Manifestările din cadrul
„Cupei tineretului”, in plină desfășurare

+ Surprize in etapa orășe- 
neascâ la Vulcan (categoria 
11-14 ani) < Primii campioni 
ai „Cupei tineretului" la nivelul 
unităților de bazo ♦ Finale viu 
disputate la liceele cu tradiții 
in sportul de masă : Petroșani 
ți Vulcan < Surprize organiza
torice...

In preajma încheierii pri
mei clape a „Cupei tineretu
lui" — de fapt, etapa cu ade
vărat de masă a marii com
petiții republicane — și a des
fășurării celei de a doua 
(oraș-inunicipiu) etape a a- 
cestci competiții în Valea Jiu
lui se remărcâ o accelerare a 
întrecerilor de șah. tenis de 
masă și. parțial, de săniuțe 
pentru desemnarea campioni
lor unităților de bază și cali
ficarea primilor trei sportiv’ 
în etapele superioare.

Duminică cluburile elevi 
lor și al sindicatului minier 
cit și pîrtia de la „Brazi" au 
sâzduit întrecerile din etapa 
orășenească a „Cupei tinere 
tulul* la șah. tenis de masă 
și săniuțe. Cei peste 110 con 
curenți. cîștigători ai prime
lor trei locuri pe școli s-au 
întrecut pentru obținerea ti
tlului dc campion al cupei ti
neretului pe orașul Vulcan si 
cîstigarea calificării pentru 
etapa municipală în partide 
viu disputate. echilibra
te dar nelipsite de sur
prize. Favoriții competi
ției la șah — pionierul Ma
rian Michi (Școala nr. 4) a 
ratat titlul și s-a clasat în 
final doar pe locul IV iar te- 
nismanul Ianoș Benovschi 
(liceu) a pierdut meciul final, 
mulțumindu-se doar cu locul 
II.

De asemenea, concurenților 
la săniuțe, pîrtia .înghețată 
le-a produs multe surprize. 
Dar iată primii trei cîștigă

tori pe discipline, calificați 
pentru etapa municipală. Șah 
— băieți, locul I . Marian 
Chirilovicl (Liceu), campion 
orășenesc : 11 : Daniel loni- 
lâ (Școala gen. nr. 2) ; III 
Iulian Antocc (liceu) ; fote, 
locul I Viorica Schulschi 
(liceu), campioană orășeneas
că ; II ; Dana Hnțcgan (liceu); 
III : Ana Murgilă (Școala gen 
nr. 1). Tenis dc masă — bă
ieți, locul I : Mircea Cobari. 
«Școala gen. nr. 4) campion 
orășenesc : II : Ianoș Benov
schi (liceu) : 111 : Costel Tru- 
fa (liceu) ; fote, locul 1 : Stela 
Petru (Școala gen. nr. .3), cam
pioană orășenească ; II : Vio
rica Vîlvoi (Școala gen. nr. .3); 
III : Zenica Mireuț (Școala 
gen. nr. 4). Săniuțe — băieți, 
locul I Mihai Popescu (liceu’,:
II Nicolae Ștefan (Școala 
gen. nr. 1) ; III : Viorel Soi- 
meanu (Școala gen. nr. 2) : 
fete, locul I Maria Mazga 
(Școala gen. nr. 5); II : Ioa
na Girbiță (Școala gen. nr. 5):
III Marioara Milca (Școala 
gen. nr. 2).

Se cuvin aduse felicitări 
profesorilor de educație fizică 
din orașul Vulcan pentru buna 
oregâtire și desfășurare a în 
rccerilor sportive.

★

In urma desfășurării etapei 
pe unitate sportivă au fost 
declarați următorii campioni 
ai „Cupei tineretului" : PRE- 
PARAȚIA LUPENI : Florian 
Cătuța (șah) ; Constantin 
Grădinaru (tenis de masă) : 
LICEUL TND’ STRIAT, MI
NIER : șah . Petru Doroftci 
(anul IV) ; tenis de masă 
Septimiu Belea (anul ■ I) : 
sanie • Marian Marian (anul 
IV) : schi : Adalbert Kato 
(anul IV): I.C.P.M.H. — tenis 
de masă : Cornel Mihâilâ : 
LICEUL PETRTLA — tenis 
de masă : Aurel Luca și Ga-

brici» Murcșan ; șah Gheor
ghe Feicr.

„Cupa tineretului* a atins 
cote maxime de participare a 
elevilor la liceele Petroșani 
și Vulcan, ca urmare a preo
cupării în acest sens a cadre
lor dc specialitate (Gheorghe 
Pop. Ion Ncamțu. M. Gurta- 
vcnco). întrecerile s-au desfă
șurat pe clase și în prezent 
se dispută turneul final.

La șah, dc exemplu, la Li
ceul Petroșani, din cei 264 dc 
participant au mai rămas în 
turneul final acum elevii Ca
rol Barta, I^adislau Urlich iar 
la fete Adina Carabă și Elena 
Moldovan.

La Liceul din Vulcan s-au 
încheiat Întrecerile dc săniu
țe — fete (Rozalia Totoși. 
anul II, campioană orășeneas
că) și de tenis de masă — fete 
(Silvia Scorholci. anul I).

Cu toate rezultatele obținu
te cit și participarea nume
roasă, organizarea a rezervat 
însă și surprize neplăcute 
care nu trebuie reeditate în 
viitor. Astfel, duminică dimi
neața, la clubul sindicatului 
E. M. Vulcan, unde trebuia ca 
sala festivă să fie amenajată 
cu cele 6 mese de tenis, aeri
sită și ospitalieră, concurenții 
au găsit o sală încuiată, mur
dară, plină de sticle sparte 
(era după un bal dat de or
ganizația de tineret de la pre- 
parația Coroești). Concuren
ții, în majoritatea lor copii 
împreună cu salariatele clubu
lui au făcut curățenie, mâtu- 
rînd și aerisind. Și unde mai 
pui faptul că la preparați» 
Coroești ..Cupa tineretului" 
nu a debutat încă...

întrecerile ..Cupei tineretu
lui" vor continua cu etapele 
pe localitățile Lupeni, Petro
șani și apoi cu etapa muni
cipală.

Aurel SLĂBII.
prim-vicepreședinte 

al C. M. E. F. S. Petroșani

LA I.M.P. — 
ÎNTRECERI 

ÎNTRE GRUPE
La Institutul de mine din 

Petroșani au avut Ioc între
ceri sportive la nivelul 
grupelor din anii de studii, 
întreceri cuprinse în pro
gramul activității sportive 
do masă a „Cupei tineretu
lui".

Iată-i și pe cîștigători. 
Tenis de masă, grupa 2137 
A. electro ingineri : 1 Ho- 
ria Marian ; 2. Gheorghe 
Irimie ; 3. Nicolae Șodolescu; 
grupa 126 — subing. mi
neri . 1. Ion Buzatu. 2. Va- 
sile Ruja ; 3. Bela Szaba- 
dos ; grupa 2137/B elec
tro : 1. Vasile Pîinișoarâ:
2. Zoltan Kiraly jr. ; 3.
Oscar Fleichcr : Șah : gru
pa 2137 A: 1. Marian Marian; 
2 . Nicolae Șodolescu : 3. 
Silviuț lancu; grupa 2137/B: 
1. Constantin Celofan : 2. 
Vasile Piinișoară ; 3. Ma
nuel Orantes.

Agenda sportivă 
săptămînală

© La nivelul unităților 
sportive :

— încheierea etapei I a 
„Cupei tineretului"

& La nivelul munici
piului :

— etapa pe localitățile 
Lupeni și Petroșani a „Cu
pei tineretului"

— popice — arena Vîs- 
coza; selecționata munici
piului II — Jiul Pctrila 
(Divizia A).

— etapa a IV-a a cam
pionatului municipal (2-3 
II)

Statutul unităților și deta
șamentelor dc pionieri pre
cizează, printre altoie, că 
organizația pionierilor se în
grijește de organizarea plă
cută și folositoare a timpu
lui liber al școlarilor, stimu
lează înclinația lor spre cin
ice joc și drumeție. Ea orga 
irizează activitatea dc pregă 
lire pentru apărarea patriei, 
sportiv-turistică pentru toți 
elevii din clasele I-Vlll.

Anul care a trecut, an 
bogate 
turistice 
trenați < 
purtători 
purii cu 
pe deplin locul pc care 11 o 
cupă activitatea sportivă în 
cadrul acțiunilor pionierești. 
Pionierii au fost antrenați la 
activități insteresante, atrac
tive care s-au desfășurat cu 
precădere in aer liber, în mij
locul naturii sub formă de 
drumeții. jocuri aplicative, 
concursuri dc orientare tu
ristică, întreceri sportive etc. 
Au fost acțiuni caro au asigu
rat un bogat și variat con
ținut formativ timpului li
ber al elevilor, care au deter
minat in ultimă instanță dez
voltarea inițiativei, aptitudi
nilor organizatorice, hărnici
ei, disciplinei, voinței etc.

Anul acesta, cînd pionierii 
sărbătoresc 25 de ani dc la 
înființarea primelor detașa
mente dc pionieri din țara 
noastră, programul manifes
tărilor sportiv turistice com
pletează programul acțiuni
lor cultural-educative dedi
cate evenimentului. La or
ganizarea activităților se va 
ține seama mai mult de par
ticularitățile de vîrstă, de sex 
și posibilitățile locale, dc 
perspectiva de viitor a actua
lilor pionieri. Elevii vor fi an
trenați la o gamă variată de 
activități în care copiii vor fi 
puși in situația de a gindi in 
acțiune, de a lua decizii, de 
a exprima opțiuni, de a ma
nifesta hotărlrc și tenacitate, 
perseverență spre atingerea 
unor obiective, de a căpăta

. .. eu
manifestări sportiv 
la caro au fost an

cei peste 12 000 de 
ai cravatelor pur- 

tricolor. a confirmat

HANDBAL

I Animația caracteristică mi- | 
nulelor de recreație, cola- , 
raia cu ceva ce seamănă I 
mult cu vacarmul stadioa- * 
nelor i-au iacul pe treci- I 
torii de ocazie să-și opreas- | 
că deunăzi pașii in drep- i 
tul curții Școlii generale nr. j 
4 din Petroșani. Pe un pe- ' 
tec de .patinoar", amena- I 
jaf de... mama natură, două | 
-echipe" costiluite după loa- i 
te regulile jocului iși dis- I 
pulau îrrtlielatea în disci- .

POPICE

de diferite tipuri. In 
atingerii acestor o- 
cît și a altora ca în- 
sănâtății, creșterea

abilități 
vi dorea 
biective 
lărirca . .
capacității fizico șl intelectua
le. pregătirea pentru muncă 
și viață, sc va diferenția 
mai mult activitatea pe gru 
pe do virstă.

Acțiunile din cadrul „Cupe: 
tineretului** nc-au confirmat 
că la virsta de 6-10 ani nu se fa
ce suficient în domeniul spor
tului. Tinind scama dc aces
te cerințe In nnul curent, pio
nierii și școlarii claselor I-1V 
vor fi mai mult angrenați la 
acțiunile din cadrul „Cupei

mantul negru" — la hand
bal. competiție la care par 
ticipă echipe de pionieri din 
centrele miniere ale țârii și 
din județ. „Roza vinlurilor" 
— la orientare turistică. „Cu
pa cutezătorii" — la fotbal 
festivalul de gimnastică ..Gra 
ție și armonie", fcstivahrl 
porturilor dc vară. Olimpia

da albă a Văii Jiului, la 
schi, sâniuș și patinaj. „Tro
feul vacanței" — la handbal. 
„Cupa prietenii mingii de 
celuloid" — la tenis de masă. 
..Cupa speranțelor" și „30 Dc 
cembric", — la șah Se vor 
iniția mai multe acțiuni ca:

Minte sănătoasă
în corp sănătos

tineretului" (atletism, fotbal, 
gimnastică, înot, orientare tu
ristică. tir, patinaj, sâniuș, 
tenis de masă, schi), „Cupa 
tot înainte", în care nu vor 
lipsi crosurile, triatlonul a- 
tletic, jocuri sportive la a- 
legere. La nivelul municipiu
lui se va desfășura competi
ția de minifotbal „Cupa o- 
rașelor", rezervată pionieri
lor din clasa a Vl-a, care se 
va finaliza în săptămîna pre
mergătoare Zilei pionierilor, 
Un loc major îl vor ocupa în 
programele de activități dru
mețiile și excursiile, mijloa
ce prin care se realizează pe 
lingă pregătirea fizică gene
rală și educația patriotică, 
moral-cetățeneascâ. Sc va 
tradiționaliza acțiunea „Pas 
cu pas, să ne cunoaștem îm
prejurimile", care se va des
fășura sub formă de „întâl
nire la hotar". Ținînd seama 
că unele acțiuni au devenit 
tradiționale și sînt așteptate 
cu mult interes de pionieri și 
școlari și chiar de locuitorii 
Văii Jiului, nici în anul aces
ta nu vor lipsi acțiunile „Dia

„Tctratlonuj vacanței", „Cro
sul cravatelor roșii".

Incepind din anul acesta, 
1 unitățile de pionieri vor in

troduce în cadrul activități
lor sportive tirul și proba de 
biatlon. La nivelul orașelor, 
consiliile orășenești ale or
ganizației pionierilor vor or
ganiza acțiuni ca : ..Cupa 
primăverii" la minifotbal, 
handbiri, atletism. Casele pio
nierilor își vor extinde preo
cupările ca centre metodice 
ale muncii cu pionierii. Vor 
organiza pentru pionieri ac
țiuni ca : ..Micul ciclist*1, 
„Ștafeta aniversării" la ci
clism, un raliu de carturi. 
..Raliul Văii Jiului", nu vor 
lipsi nici în anul 1974 cunos
cutele acțiuni dc turism și 
de pregătire pentru apărarea 
patriei. Dc asemenea acțiu
nea complexă „De treci co
drii de aramă" precum și

„Trec detașamentele4*, „Mar
șul victoriei**, mobilizatoarea 
acțiune turistică din săptă- 
mina premergătoare Zilei 
pionierilor — „Cu. cin tec si 
joc sub soarele Hirer a| pa
triei" 
rul 
iui.
c i pa 
turistice 
can, 
rll", 
„Săniuța de argint".
tlonul prieteniei" ..1 
carturi", „Delfin", ., 
pe cărările patriei", 
pionierii car'.' se evidențiază 
în activitatea sportiva consi
liul municipal va acorda m 
număr de 300 dc insigne „Pio
nier sportiv" și 400 ..Pionier 
turist*. Comandamentele ti- 
nităților și detașamentelor 
de pionieri vor mobiliza cu 
mal multă fermitate dc toti 
copiii la activitatea sportiva. 
In perioada imediat următoa - 
re activele pionierești vor 
dezbate In cadrul întâlnirilor 
de lucru 
antrenați 
tatea de 
urmare a 
narei C. C.
februarie — 2 martie 1973 *n 
legătură cu dezvoltarea con’ - 
nuâ a educației fizice -i 
sportului, vor lua măsuri > 
impulsionare in continuar i 
activității. Consiliile orgac,.- 
zațiilor pionierilor din scoli 
și orașe își vor spori efortu
rile pentru îmbunătățirea sti
lului w metodelor de muncă, 
pentru adoptarea unor măsuri 
operative și eficiente în sco
pul stimulării în continuare 
a activității sportiv-turistice.

— vor întregi calende- 
competitions! al anu- 
Pionierii vor mai parti
ta acțiunile sportiv — 

cu caracter republi- 
cxpedițllle ..Cutezăto- 
„VJnâtoarta de vulpi', 

„Tetra- 
.Raliul de 
„Pionierii 

Pentru

modul cum au fo«t 
pionierii la activ,- 
sport și turism ca 

recomandărilor Pic
ai P.C.R. din *8

Dumitru CORNEA, 
activist ai Consiliului munici 
pal al Organizației pionieri

lor

Știința Petroșani
in fața unei opțiuni:

promovarea in divizia A
reconfor- 
handba- 

Știința

Instantaneu I 
hibernal |

plina sportivă des pomeni- . 
tă în sezonul alb — hoche- I 
iu!. |

Două echipe de copii de la • 
școala amintită și un nu- I 
meros -public' format din | 
colegii lor care n-au apucat i 
loc pe oglinda gheții, ur- I 
măreau cu febrilitate .pu- , 
cuh4 improvizat dinlr-o cu- I 
tie de conserve turtită a- ■ 
nume. Combatanții inar- I 
mâți cu pari de toate for- I 
mele și dimensiunile, pro- i 
cedau identic (bineînțeles I 
înlr-o maniera modestă in . 
ceea ce privește practica- j 
rea acestui irumos și bar- * 
bătesc sport) cu hocheiștii I 
autentici cunoscuți de ei | 
de pe dreptunghiurile lelevi- i 
zoarelor. Pasiunea și ardoa- i 
rea cu care loveau cutia J 
de conservă cu acei pari di- I 
iormi 11 făceau pe spec- ■ 
taior ii ocazionali să uite | 
pentru moment de acest nea- i 
juns tehnic. La capHolul |

Utilajul Petroșani — lider după trei etape

entuziasm Insă, nu a lipsit | 
nimic din iervoa/ea marilor I 
competiții de acest gen. Cînd I 
discul lucios depășea ,li- I 
nla" porții vreuneia dintre | 
echipe, .crosele" erau zvir- . 
Iile in aer in uratele de sa- ■ 
tisfoeție ale celor de pe mar- • 
gine. ,

Atmosfera și cadrul in J 
care s-au inii mp lat cele re- I 
lalale mi-au adus aminte . 
de nostalgicele maidane cu | 
mingile de clrpă, azi aproa- i 
pe incredibile pentru gene- | 
rațiile care din fragedă copi- I 
lărie bat mingi de fotbal I 
autentice pe terenuri special I 
amenajale și ma Îndeamnă • 
să atrag atenția celor in I 
masuri și celor interesați I 
că și acest minunat sport I 
de iarnă, unic prin dinamis- • 
mul său, trebuia început de I 
undeva, de undeva, de un- ’ 
de să nu iie nevoit să trea- I 
oă prin toate furcile caudi- ' 
ne ale tristelor maidane.

X. JIANI9 I

în etapa a IlI-a a campio
natului municipal de popice, 
in general rezultatele au fost 
cele scontate, iar valoarea 
disputelor continuă să rămină 
încă destul de modestă. Ma
joritatea popicarilor angre
nați in intreceri și cu o ac
tivitate competițională bo
gată. nu reușesc să-și îmbună
tățească rezultatele persona
le.

Evidențiem rezultatele, ca 
și victoria echipei de juni
ori Jiul Petrila care a obți
nut cea de-a doua victorie 
consecutivă și cu un rezultat 
superior celorlalte întâlniri 
ale etapei.

Iată rezultatele tehnice ■ 
Viscoza Lupeni (femei) — 
Mineru] Lupeni 1948 — 2155 
p. d. : Minerul Vulcan — Con
structorul minier 4 563 — 4 295 
p. d. ; Utilajul Petroșani — 
Prcparația Petrila 4527 —
4195 p. d. i Paringul Lonea — 
Viscoza Lupeni 4433 — 4350

p. d. ; Jiul II Petrila — Mi
nerul Uricani 4270 — 4144
p. d.

Analizind rezultatele indi
viduale remarcăm compor
tarea bună a sportivilor ju
niori Ion Popa (850). Victor 
Miclea (799) și Gheorghe AI- 
bu II (793) p. <1. de la Jiul Pe
trila, Aurel Suciu și Alexan
dru Halasz, cu 802 p.d. și

1. Utilajul Petroșani
2. Minerul Vulcan
.3. Paringul Lonea
4. Jiul II Petrila
5. Constr. min. Petroșani
6. Viscoza Lupeni
7. Minerul Uricani
8. Minerul Lupeni
9. Prcparația Petrila

Echipa feminină „Viscoza" 
Lupeni, ale cărei rezultate nu 
contează în clasamentul e- 
chipelor masculine, a reușit 
ca după trei etape să totalize
ze 5811 p.d., evidențiindu-se

respectiv 796 p.d.. ambii de la 
Utilajul Petroșani. Constan
tin Doroșan (799 p.d.), Con
stantin Dobrlcă (junior) cu 
745 p.d. și Iile Dobrică (750 
p.d.) dc la Paringul Lonea, 
Carol Kocsis (782 p. d.) de la 
Viscoza Lupeni.

In urma acestor rezultate 
tehnice, iată clasamentul du
pă a treia etapă :

3 3 0 0 4 718 6 puncte
3 3 0 0 4 622 6
3 3 0 0 4 477 6
3 2 0 1 4 173 4
2 1 0 1 4 295 2
3 0 0 3 8741 0
3 0 0 3 8 286 0
2 0 0 2 4 206 0
2 0 0 2 4 195 0

cu rezultate constante, dar 
modeste, Lili Morar, Mcrce- 
dez Milroczi și Mariana Ma- 
carie.

S. BALOI

După o vacanță 
(antă, binemeritată, 
liștii studenți de la 
și-au reluat din nou antrena
mentele sub conducerea pro
fesorului Ieronim Ceacu.

Plccind dc Ia obiectivele 
ce și le-au propus componen- 
ții echipei, de a obține un loc 
fruntaș in returul campiona
tului, am putea afirma că în
ceperea acestor antrenamen
te „timpurii" ar putea avea 
un aport substanțial, dacă nu 
chiar hotăritor, in clasamen
tul final al campionatului. 
Ocuparea locului III in cam
pionatul de toamnă, la numai 
un punct dc prima clasată, a 
impulsionat chiar și pe 
mai sceptici susținători 
handbalului divizionar 
clubul studențesc. Fiind unica 
echipă de handbal divizionară 
din județ, evoluția acesteia a 
fost urmărită și dincolo de 
limitele municipiului nostru, 
ceea ce nu poate constitui do
rit un motiv in plus pentru 
dobindirea în continuare a 
unor rezultate de valoare.

înainte de a opta insă pen
tru rezultate de prestigiu, ar 
fi bine să 
pra unor 
gice**, cărora 
studențesc va 
facă față in 
cestui an.

Lipsită de aportul a doi 
„trăgători" de bază de la 9 m 
— Sima și Gliga — plecați 
pentru satisfacerea stagiului 
militar, studenții vor trebui 
să aibă în Lupul, Mastici și 
Orbulescu realizatori siguri 
de la distanță, atit de nece
sari în handbalul modern unei 
echipe cu pretenții Ia titlu in
tr-o seric atit de viu dispu
tată.

Dar problema care se ridi
că cu acuitate la ora actuală, 
și caro trebuie rezolvată pînă 
la începerea campionatului, 
este aceea a portarilor. Ideea 
promovării in lot a unor ca
dre tinere, talentate, de pers
pectivă il preocupă acum 
pe antrenorul studenților. 
Dar această reîmprospătare 
a echipei dă naștere unei 
întrebări : 
acești I 
că — 
asta nc 
la portari 
tul unor

cei 
ai 

din

ne oprim asu- 
,.puncte ncvral- 

lot 
le

actualul 
trebui să 
primăvara

vechi în echipă ? Un răspuns 
afirmativ și, optimist implică 
o pregătire temeinică a tutu
ror componenților lotului, in 
care pregătirea fizică să fie 
armonios îmbinată cu cea 
(ehnico-tactică.

După cum nc declara chiar 
antrenorul echipei, prima eta
pă dc pregătire va cuprinde o 
scrio de antrenamente menite 
să dezvolte forța fizică gene
rală — pregătiri ce se vor 
desfășura in sală, ca apoi să 
se treacă Ia pregătirea fizică 
specifică îmbinată cu cea 
tehnico-tactică.

Dc asemenea, se prevede 
ca în perioada precompetițio- 
nală echipa să efectueze cit 
mai multe deplasări pentru a 
susține jocuri de verificare în 
compania unor echipe divizio
nare. Aceste deplasări se pre
conizează să fie făcute Ia 
Hunedoara și Reșița — orașe 
care dispun de săli de sport 
de mărime corespunzătoare 
atit de necesare pregătirii dc 
iarnă. Chiar din acest motiv 
studenții au dc învins greu
tăți mult mai mari, fiind 
handicapați de echipele care 
dispun dc asemenea săli de 
sport și care astfel pot să-și 
desfășcare pregătirea in vede
rea începerii returului în 
condiții optime. De aseme
nea, nu trebuie să uităm că 
din cele 9 jocuri pe care le 
vor susține studenții petroșă- 
ncnl in retur, 5 Ie vor desfă
șura in deplasare. Iar o pri
vire de ansamblu aruncată 
asupra clasamentului actual 
ne arată că două puncte pier
dute acasă te pot duce in 
coada clasamentului, tot atit 
de bine și inevitabil ca și 
alte două ciștigate în deplasa
re, care te pot situa în frun
tea Iui.

Impedimentele actuale că
rora trebuie să le facă față 
băieții Științei sperăm că vor 
fi depășite. Tinerețea și voin
ța îmbinate cu dăruirea dc 
sine Iși vor spune cuvîntul 
și de data aceasta.

Le dorim succes !

POȘTA PAGlNn

Patinoare și „patinoare"
ANONIM, Aninoasa. Ne semnalați intr-o formă 

deloc lipsită de izul ironic faptul că trotuarele de 
pe strada 23 August din Aninoasa, de la căminul 7 
Noiembrie și pînă în centrul comunei sînt in aceste 
zile adevărate... patinoare. Oare din aceste motive să 
fi... alunecat și preocupările gospodarilor din Aninoa
sa ce se impuneau a fi îndreptate spre aspectul străzii, 
sau buna circulație a pietonilor? Nu știm. Dar cu si
guranță, oricum, nu existența acestor „patinoare" de 
pe străzi i-a făcut să renunțe la amenajarea unuia au
tentic, ce era așteptat de amatorii de patinaj. Au fost 
cu totul alte motive, pe care le-am dori să le aflăm și 
noi. Apropo: altădată cînd ridicați o problemă prin 
intermediul unei corespondențe expediate pe adresa 
redacției, să uzați ceva mai mult de curajul răspun
derii. Fiindcă „mai cunoaștem niște cazuri" „cu... ne
cazuri*, atunci cind degrabă sesizăm, scriem, o sem
năm... și-o dăm anonimă (!).

PENALTY

SCHI

Au fost stabiliți campionii 
județeni la copii și liceeni
In zilele de 26 și 27 ianu

arie a. c. pîrtia Slima din Pa
ring a găzduit etapa județea
nă a campionatului republi
can al copiilor și al elevilor 
din licee, .......................
miniere și 
Vremea 

concurs, 
ca și organizarea ireproșabilă, 
la care și-au adus aportul 
cadrele de specialitate și stu
denții de la I.E.F.S., precum 
și corpul de arbitri asigurați 
de comisia municipală de spe
cialitate Petroșani, au făcut 
ca concursul să sc ridice la 
un nivel înalt.

Iată primii trei clasați la 
copii, născuți 1964-1965 : Sla
lom special, fete ; 1. Iudit
Karda ; 2. Felicia Costa ; 3.
Erica Zavoda, toate de la 
Școala sportivă Petroșani ; 
băieți: 1. Gheorghe Mate; 
2. Dumitru Kovacs 3. Dami- 
tru Dolnăscu, toți de la Școa
la sportivă : Fete, născute 
1962-1963 : 1. Dorina Pop :
2. Ileana Vladislav ; 3. Maria 
Dărăban, toate dc Ia Școala 
sportivă:
Curt; 2. Emil Safta ; 3. Gheor
ghe Morar, toți de la școala 
sportivă ; Fete, născute 1960- 
1961: 1. Neltda Velcsov; 2.
Eniche Peter ; 3. Rozalia Ec
seli, toate de la Școala sporti
vă : băieți : 1. Francisc Ne
meș ; 2. Iosif Krachtus; 3.
Zoltan Nagy, toți de la școa
la sportivă.

Ziua a II-a — Slalom u- 
riaș, fete, născute 1964-1965: 
1. Cornelia Feraru ; 2. Erica 
Zavoda ; 3. Iudit Karda; Bă
ieți i 1. Gheorghe Mate; 2. Ti-

școli profesionale 
comerciale, 
excelentă pentru 

zăpada foarte bună

băieți ; 1. Petru

beriu Kovacs 3. Romică Cio* 
banu. Minerul Lupeni ; năs- 
cuți 1962-1963, fete : 1. Dori
na Pop; 2.Maria 
3. Iudit Kakso : 
Emil Safta ; 2.
3. Gabriel 
1960—1961. 
Velcsov ; : 
Rozalia Ecseli ; Băieți: 1.
Franclsc Nemeș ; 2. Zoltan 
Nagy ; 3. Adrian Cosoreanu.

La concursul rezervat ele
vilor, care s-a desfășurat pe 
aceeași pirtie, s-au intrcc.it 
peste 40 de elevi reprez -.- 
tind liceele de cultură ge
nerală Vulcan, Lupeni, Pe
troșani și Petrila, grupuri e 
miniere Lupeni și Petroșan.. 
Grupul școlar comercial Pe
troșani . Iată pe primii trei 
clasați : slalom uriaș fete : 
Gabriela Lcib, Liceul Petri
la ; 2. Viorica Hupca, Grupul 
școlar minier Petroșani ; 3.
Odille Krachtus, Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani. Băieți.
1. Mihai Moraru; 2. Zoltan
Toth, ambii de la Liceul in
dustrial minier Petroșani ; 
Slalom special fete : 1. Odil
le Krachtus; 2. Gabriela
Lcib : Băieți : 1. Zoltan Toth.
2. Mihai Man ; 3. Lorand
Balint, Liceul Petroșani : 3. 
km fond, fete : Venera Un- 
gureanu ; 2. Ghizela Neme-
csek; 3. Eugenia Cirtoc. toa
te de la Grupul școlar minier 
Lupeni : 5 km băieți: 1. Du
mitru Chileș, Liceul 
trial ~
Nicu Ciurea;
ron — ambii de la Grupul șco
lar minier Lupeni.

Dărăbanț :
Băieți : I.
Petru Curl;

Silvian ; născuți 
fete: 1 Nelida 

Eniche Peter
Ecseli ; Băieți: 

Nemeș ; 2.

indus- 
minier Petroșani: 2.

3. Nicolae A-

TELEX
MADRID 28 (Agerpres). — 

In etapa a doua a turneului 
internațional de foltbal (ju
niori) de la Las Palmas, se
lecționatele Iugoslaviei ți 
Scoției au terminat la egali
tate : 2—2. Intr-un alt joc, re
prezentativa Austriei a învins 
cu scorul de 2—0 formația 
Las Palmas.

în clasamentul competiției, 
conduce Iugoslavia cu 3 punc
te, urmată de Scoția și Aus
tria — cite 2 puncte și Las 
Palmas — 1 punct.

PRAGA 28 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale 
do tenis de masă ale Ceho

slovaciei s-au Încheiat la Pra- 
ga cu disputarea finalelor 
turneelor individuale

Proba de simplu femei a 
fost cl.știgatâ de Judit Magos 
(Ungaria), învingătoare cu 
3—1 (21—19. 21—13, 18—21.
21—7) în finala susținută cu 
jucăloarea română Maria A- 
Jexandru.

Disputată Intre doi jucători 
maghiari, finala probei de

mei, în care perechea Miho 
Hamada (Japonia) — Beatrix

simplu bărbați a revenit lui
Istvan Jonyer, care l-a tn-
trecut cu 3—2 (21—23, 21--15,
15—21, 21—17, 21—17) pe Ti-
bor Klampar.

Foarte echil;ibrată a fost
finala probei de dublu fe-

Kishazi (Ungaria) a învins în 
cinci seturi : 23—25, 21—11. 
18—21, 21—19, 21—16 cuplul 
Maria Alexandru (România) 
— Alice Grofova (Cehoslova
cia).

în ultimele două finale dis
putate, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : dublu băr
bați : Stipnacicj, Surbek (Iu
goslavia1) — Gomoșkov, Sar- 
hoian (U.R.S.S.) 3—1 (21—17, 
21—19, 15—21, 21—15); dublu 
mixt : Zoia Rudnova, Gomoș
kov (U.R.S.Ș.) — Elmira An
tonian. Sarhoian (U.R.S.S.) 
3—2 (14—21. 21—13, 19—21.
21—13, 21—9). în semifinalele 
acestei probe, cuplul Anto
nian — Sarhoian a eliminat

putea 
să 

cind

B. STAICU i

cu 3—1 (21—9, 10—21, 21—11. 
21—17) perechea Maria Ale
xandru (România), Stipnacici 
(Iugoslavia).

vor putea oare 
tineri să inlocuias- 

și cind spunem 
referim în special 
— cu succes apor- 
jucători cu state

MADRID 28 (Agerpres). — 
Remizlnd partida întreruptă 
in ultima rundă cu spaniolul 
Javier Sanz, marele maestru 
american Paul Benko a ocupat 
locul doi în turneul interna
țional de șah de la Orense 
(Spania).

După cum s-a mai anunțat, 
turneul a fost cîștigat de ma
rele maestru iugoslav Liu- 
bomir Liubojevlci, care a re
alizat 9,5 puncte din 11 po-

I

intrcc.it


PART' IANUARIE 1974 s

viata organizațiilor de partid
Măguri concrete 

in sprijinul 
realizării planului

AdunBri penemle... 
fără temă

în
r de 
biroul
nr. ' dc la E. M 1..- 
acordat o atenție dec 
preocupării conduct 

«■torului pentru asigu- 
front oe a-

plan pe 
organ Iz.1974, 

bată 
nea i 
o-ebit 
rii 
rarea liniei dc 
cest an.

In 9cest sens au fost 
prinse 
gâtlrea 
rizonturile __ ....
tirea abatajului 7! din stra
tul 3, pregătirea unei noi 
atacări la abatajul 82. pre
cum și desfășurarea in bu
ne condițiuni a lucrărilor 
de nearmarv și întreținere 
a unor căi de acces.

P« baza măsurilor stabili
te în luna trecută de către 
adunarea generală de par
tid s-a întărit disciplina în 
rindul efectivului ce lu
crează in regie, iar biroul 
organizației de bază și con
ducerea sectorului si-au îm. 
bunătății stilul si metodele 
de a lucra cu oamenii, in ve
derea mobilizării acestora 
la realizarea sarcinilor de 
plan.

Procedeul folosit de biro
ul organizației de bază de 
a discuta periodic cu șefii 
de brigăzi, cu maiștrii și 
alți factori din cadrul sec
torului cu privire la reali
zarea sarcinilor de plan, 
spunea tovarășul Nicolac 
Popovici, secretarul organi
zației dc bază, a condus la 
rezultatele dorite.

B'.ro.Ț organizației de par- 
' J din codrul sectorului 
1 al E. M, Petrila nu arc 
ternate 
derca 
emilii i

mtre- 
măsuri privind pre 
stratului 5 dc la o-

709 șl 710. prvgă-

nr. 
o 

orientativă In ve- 
d'-zbaterli in cursul 
a tuturor probleme- 
preocupâ pe comit-

dc-a rindul. în adu- 
generale dc partid a- 

organlzații. cu un 
peste lOfi membri 
a existai o slabă 
nu s-a analizat 

sînt înfAptui-

niști.
Luni 

nările 
le acestei
număr de 
dc partid, 
prezență, 
modul cum __  ___ ,__
te sarcinile dc plan.

insuficienta preocupa
re manifestată de către 
biroul organizației de baza 
pentru planificarea și dez
baterea in adunările gene
rale a problemelor majore 
ale producției, precum și ne- 
Itiarra unor măsuri operati
ve pentru eliminarea nea
junsurilor. a făcut ca la 
data dc 15 ianuarie a. c. sec
torul sâ aibă un minus de 
499 tone de cărbune.

Biroul organizației de bază 
nu a făcut totul pentru mo
bilizarea comuniștilor și a 
salariaților la realizarea rit
mica a sarcinilor de plan.

Din discuțiile purtate cu 
tovarășul Andrei Ștefan, se
cretarul organizației dc ba
ză. a reieșit că in luna de
cembrie. in cadrul adunării 
generale, nu s-au dezbătut 
problemele cele mai strin
gente ale sectorului. In con
tinuare. comitetul de par
tid trebuie să ajute bi-

roul pentru a îmbunătăți 
munca de planificare si dez
batere in adunările generale 
-. celor mai importante pro
bleme din munca și viața 
comuniștilor din cadrul sec
torului.

Pentru îmbunătățirea 
muncii do partid 
la exploatările 

miniere

De curind a fost analizat 
.nodul dc realizare a obiec
tivelor prevăzute in planul 
de măsuri a| comitetului 
municipal de partid privind 
Îmbunătățirea muncii dc 
partid la exploatările mi
niere. Din analiză a reieșit 
preocuparea susținută din 
partea organizațiilor dc 
partid pentru repartizarea 
corespunzătoare a forței dc 
muncă în brigăzi, schimburi, 
sectoare și ateliere, urmînd 
să se ia in continuare mă
suri de repartizare a cadrelor 
competente în toate locurile 
cheie alo procesului dc pro
ducție.

Pentru cuprinderea proble
melor economice și sociale 
din cadrul sectoarelor au fost 
recomandate măsuri comple
xe pentru întărirea discipli
nei în muncă, aprovizionarea 
corespunzătoare a locurilor 
dc muncă, îmbunătățirea 
calității reparațiilor, ridica
rea calificării profesionale 
etc. ce vor contribui la ridi
carea rOliflui conducător al 
organizaților de partid. în 
conducerea politică a pro
ducției.’

Vasile COCH EC I. 
activist dc partid

J

Laboratoarele
și cabinetele

școlare,
„șantiere"

ale însușirii
deprinderilor

practice

sa. Ce vor hotărî comuniștii 
sectorului — e o problemă a 
organizației. Reținem doar că 
1. Pravăț a fost primit în rîn- 
dul comuniștilor doar cu ci
teva luni în urmă și sintem 
siguri că anumite merite au 
stat la baza încrederii ce i 
s-a acordat. Iosif Pui și Ion 
Coroi vor beneficia și ei de 
un loc de munca nou sau de 
o „atenție“ specială ?

_.O întîmplare banală, dar 
care își dezvăluie multa sen
suri. O întîmplare care no de
termină să amintim tovară
șului inginer Dimitrie Simota 
și altor tovarăși din conduce
rea minei Petrila că a con
duce oamenii este o activita
te complexă care presupune 
in cel mai înalt grad RES
PONSABILITATE. PRINCI
PIALITATE. Colectivul minei 
Petrila a probat în repetate 
rînduri că este omogen și că 
dispune de o vastă experien
ță de muncă. Celor investiți 
dc partid, de colectivul de sa- 
lariați cu sarcina onorantă de 
a decide în procesul de pro
ducție le revine îndatorirea 
de a fi mereu la nivelul tra
dițiilor de muncă și de an
gajare responsabilă ale aces
tui vechi colectiv mineresc. 
Dorim ca rîndurile de față să 
fie un îndemn. De fapt, aș
teptăm măsurile ce se impun 
în această privință. Pentru că 
se impun intr-adevăr măsuri 
care sâ creeze o atmosferă 
bună de muncă la Petrila.

ansamblul său pentru stilul 
,.i metodele dc muncă ce pol 
fi întîlnite în prezent la mina 
Petrila și care nu pot fi des
părțite de dificultățile serioa
se pe care le întîmpinâ acest 
colectiv, care se număra prin
tre fruntași odinioară în rea
lizarea sarcinilor de plan

Faptele care jalonează de
ficiențele organizatorice sini 
(vidente. Pentru a ridica un 
carambol e nevoie să „iasă 
sclntei", dar se omite faptul 
că de ani de zile muncitorii 
sectorului de transport au

privind soarta unui om nu pot 
fi luate fără o anchetă prea
labilă.

Oricum, hotârireu a fost 
luată și timp de două zile. 
Ion Pravăț a fost folosit Ia 
diferite munci în circuit. Bună 
<iu rea. hotărirea aparținea 
-cfului de sector și nu era de 
conceput ca revenirea asu
pra ei să se producă fără con
sultarea. sau măcar înștiința
rea, acestuia. Și, totuși, in 
dimineața zilei de 26 ianuarie. 
Ion Pravăț și-a reluat activi
tatea de supraveghetor. „Din

Vagonelul căzut de pe 
nic In zona macazului goale
lor din circuitul de la supra
față al puțului principal al 
minei Petrila era greu. Umplut 
cu praf inert, avea aproapt 
trei tone greutate și in zada’ 
se opinteau muncitorii Iosif 
Pui și Ion Coroi împreună ev 
supraveghetorul Ion Pravăț 
să-l ridice. Nu merge și pace 
Tocmai se gîndeau să renun
țe de a-1 mai repune pe linie 
și. pentru a nu întrerupe a- 
limentarea cu vagonete goa
le a puțului, să-1 tragă cu un 
troliu în afara circuitului A- 
tunci s-a apropiat de ei șeful 
dc sector, ing. Ioan Stoicescu. 
..îmbărbătările" care au ur
mat se pare câ au fost rostite 
pe un ton mai mult decît ri
dicat, lucru desigur nepotrivit 
în cazul unui muncitor cum 
este Iosif Pui, om in vîrstă, 
unul din veteranii sectorului 
dc transport, a cărui muncă 
conștiincioasă, seriozitate și 
modestie sînt unanim apre
ciate la Petrila. ..Nervii" șe
fului de sector au provocat 
se pare o reacție similară din 
partea supraveghetorului Ion 
Pravăț. Ce s-a spus, cine 
poartă vina într-o măsură mai 
mare sau mai mică în acest 
incident regretabil, nu am 
reușit să elucidăm. Trebuie, 
de altfel, s-o facă comuniștii 
din sector, care și-au propus 
să analizeze și să decidă.

Ne vom mulțumi doar să 
urmărim cele ce au urmat. 
Prima măsură dispusă dc că
tre șeful de sector a fost 
schimbarea din funcția de su
praveghetor a lui Ion Pravăț. 
Hotărire întemeiată ? Se pare 
că nu întru-totul, dacă se 
ține seama că tovarășul in
giner loan Stoicescu prelua
se conducerea sectorului doar 
cu o zi în urmă și în mod 
sigur nu dispunea de referin
țe suficiente pentru a-1 schim
ba pe Ion Pravăț dintr-o func
ție pe care acesta o îndepli
nea de aproape trei ani. Dacă 
existau suficiente temeiuri 
pentru a aprecia atitudinea 
acestuia drept ireverențioasă, 
se putea aplica o sancțiune 
conform prevederilor legale 
în vigoare, care prevăd sufi
cient de explicit că deciziile

A impulsiona producția 
înseamnă

(Urmare din pag. 1) 
doteze cabinetele pe speciali
tăți și laboratoarele, partici
pants au adresai nenumărate 
întrebări la care au răspuns 
tovarășii Gheorghe Filip di
rector și Virgil Murgu, direc
tor adjunct al școlii. Gazdele 
au explicat amănunțit cum au 
procedat, cum au confecționat 
aparatele și cum au amenajat 
fiecare cabinet. Secretarul or
ganizației de bază de ia școa
la profesională, prof. Ioan 
lonescu. a adăugat câ pentru 
a realiza ceva deosebit și util 
trebuie să existe preocupare 
dragoste pentru nou, pasiune 
Irebuie să renunți la o parte 
dia timpul liber și neapărat 
este necesară o strînsă cola
borare între toate cadrele di
dactice. stabilirea de sar - ni 
concrete pentru fiecare și 
apoi urmărirea realizării lor

Ne exprimăm convingerea 
că schimbul de experiență a 
reușit să ambiționeze, cadre
le 
în 
naja 
menea 
practioa a cunoștințelor, 
scopul accelerării, a înțelege
rii și asimilării acestora.

Dovedindu-se deosebit de 
fructuoase asemenea schimbu
ri. prin care dascălii învață, 
unii din experiența altpra, se 
vor mai organiza periodic, la 
aproape toate școlile lupenene * 
Și, neîndoios că, ele se vor ge
neraliza în întreg municipiul 
astfel îneît experiența pozitivă 
a unor colective didactice să 
fie preluată, perfecționată și 
adaptată la toate școlile.

augur

ALEXA), 
renovată, 
după ul-

didactice participante, 
dorința de a ame- 

și in școlile lor, ase- 
,șantiere" de aplicare 

în

Un

Probleme economice
DIN CUPRINS :

șj

presupune și
(Urmare din pag. 1)

a planului și în

asupra Dobrogei

A apărut numărul 1 1974 al revistei reînceput 
de bun

aceștia#, m a brasca 
oamenii

1
1
1
1
1
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Ion Pățan — Necesitatea accentuării laturilPr cali
tative ale activității do comerț exterior.

PENTRU ÎNDEPLINIRE/X ÎNAINTE DE TERMEN 
A CINCINALULUI

Lazâr Vâceanu — Rezerve de sporire a produc
tivității muncii în industrie.

POLITICA ENERGETICA
Vasile Nițu. Emil Costin și Vasile Mustață — Ra

portul dintre consumul net de energic electrică și veni
tul național.

XXX — Folosirea rațională a hidrocarburilor 
energiei in industria chimică.

INVESTIGAȚII ȘI SINTEZE
Maria D. Popescu — Reflecții asupra orientării 

structurilor economice naționale.
Bic Radulescu — Conducerea activității economi- 

co-sociale și exigențele față de organele de stat.
I. Rachmuth — Metoda balanței legăturilor dintre 

ramuri ș” unele probleme ale economiei politice a so- 
cialismuluL

ANUL MONDIAL AL POPULAȚIEI
Emil Mesaroș — Concepții actuale privind optimi

zarea demoeconomicâ.
CREȘTERE ȘI EFICIENȚA ECONOMICA

Aristide Diaconescu și Pompilia Lupu — Stimula
rea mobilizării prin plan a rezervelor interne.

Teodora Anca — Preocupări pentru gospodărirea 
rațională a pădurilor.

Iile Cristescu — Mutații in organizarea turismului 
în profil teritorial.

DEZBATERI
XXX — Procesul dc integrare din agricultură (III). 
XXX — Integrarea balanței legaturilor dintre 

ramuri in lucrările de fundamentare 
sistemul informațional statistic CI).

XXX — Estimații previzionale 
anului 2000 (TV*).

CONSULTAȚII
Ion Florea — Direcțiile adlncirii 

economic.
ÎN SPRIJINUL CANDIDAȚILOR LA ADMITEREA 

ÎN 1NVAȚAMÎNTUL ECONOMIC SUPERIOR 
EL Mălin și C. POPESCU — Corelația dintre creș

terea producției mijloacelor de producție și cea a bu
nurilor de consum.

Ghiță Tănasc — Legea valorii in condițiile pro
prietății private.

Gh. Iavcr — împărțirea plusvalorii între diferite 
categorii de exploatatori.

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR 
Augustin Pop — „Revoluția verde".

ECONOMIE MONDIALA
Barbu Zaharescu — Tendințe noi în capitalismul 

contemporan.
Mihail Hașeganu — Formarea capitalurilor în țări- 

e occidentale.
RECOMANDARI PENTRU ÎNVAȚAMÎNTUL 

DE PARTID ȘI RECICLARE CRITICA 
ȘI BIBLIOGRAFIE

Scrgiu Tamaș — Caiete de sociologic operațională 
_aiete de studii, referate și dezbateri Universitatea 
îucurești, Laboratorul sociologic, 1973).

D. Mareș — Un prețios Îndreptar în munca de 
statistică social-economică (C. Ștefan : Statistica econo
mică și statistica principalelor ramuri ale producției 
materiale. Editura didactică și pedagogică, 1973).

L. STROJA — Responsabilitate pentru biosfera 
planetei (Barbara Ward, Rc-nâ Dubos : Only One Earth. 
Penguin Books. Hermondsworth, Middlesex, 1973).

După o lungă între
rupere in funcționa
re, la Lupeni a fost 
redeschisă, duminică. 
CRAMA (unitatea nr. 
15) de pe lingă restau
rantul .PROGRE
SUL" (responsabil : 
NICOLAE ----------
Complet 
modernizată 
(imele cerințe ale ge
nului, dotată cu mo
bilier specific și bine 
aprovizionată, crama 
satisface solicitările, 
începutul (sau... reîn- 
ceputul) de bun augur 
— să fie menținut în 
continuare, in intere
sul satisfacerii inte
grale a nevoilor clicn-

dc 
i-a 

din

ordinul tovarășului director 
— ne-a declarat dînsul. Cc-o 
să se mai supere șeful de 
sector cînd o să vadă că o să 
lucrez din nou ca suprave
ghetor*.

Și, intr-adevăr, șeful 
sector s-a supărat cînd 
fost dat sâ afle vestea
spusele reporterului. A încer
cat să se intereseze asupra 
originii dispoziției de care nu 
avea cunoștință, dar tovarășul 
director Dimitrie Simota i-a 
refuzat explicația la care avea 
dreptul. In cele din urmă, to
varășul director a acceptat să 
se explice Ia solicitarea secre
tarului comitetului de partid 
al minei, tovarășul loan Chc- 
recheș: „Eu l-am trimis să 
lucreze din nou ca suprave
ghetor pentru că mi-a spus 
maistrul Haidu că lucra mai 
bine decit înlocuitorul său". 
Irezistibil argument, într-ade- 
văr.

Acestea sînt faptele. O situ
ație nu tocmai ieșită din co
mun. dar care se pare că este 
suficient . dc semnificativă în

propus amenajarea unui pod 
de lemn între liniile din cir
cuit pentru a evita căderea 
vagonetelor. Treabă dc citeva 
ore, dar cine să dea dispoziție 
cînd conducătorii sînt— 
păți cu „impulsionarea" 
cării caramboalelor deja 
duse ?

Directorul minei, după 
liza cazului în compania 
strului de transport, 
anularea deciziei șefului 
sector. Sâ fi omis sâ se gîn- 
deascâ tovarășul inginer Di- 
ipitrie Simota la felul în care 
urma să se producă proxima 
intîlnire între inginerul loan 
Stoicescu și subordonatul a- 
cestuia, care a găsit atîta în
țelegere și mărinimie la dîn
sul, in momentul în care a luat 
o hotârîre — am spune — a- 
buzivâ ?

Ne mai întrebăm ce se- va 
întîmpla cu muncitorii care 
s-au adresat cu încredere zia
rului nostru. Ion Pravăț va fi 
pus în discuția adunării de 
partid. Se va discuta conduita

spiritului gospodăresc!

democratismului

— adică fel de fel dc oale, 
crătiți, lăzi și găleți, policrome
— continuă să rămină „po
doabe” ale străzii, pe trotuar, 
„deteriorindu-i" aspectul es
tetic. Dacă, pe ici pe colo n- 
am mai fi observat și hîrtii „ui
tate", poate câ impresia de 
ansamblu n-ar fi chiar nefa
vorabilă. Așa insă, să străbați 
o stradă principală nepusă la 
punct din punct de vedere 
gospodăresc, traversînd un 
cartier curat, cu gospodari 
buni, parcă nu „cade" bine... 
nimănui. Dacă în preajma 
piețiinoi a orașului, e oare
cum dezordine, e incontesta
bil... neavenit același aspect 
chiar în fața complexului de 
deservire, pe spațiul din apro
pierea clubului sindicatelor 
sau a hotelului „6 August".

Pînă aici, totul a fost... cum 
a fost. Intrăm în cealaltă par
te a orașului, străzile T. Via-

dimirescu. Parîngului, Aleea 
Liliacului, te întîmpinâ de-a 
dreptul inospitaliere. Blocu
rile nr. 22 și 24, 74, 78 și 80 
(T. Vladimirescu) nr. 18 (Pa
rîngului) nu se pot mîndri. 
credem, cu prea buni gospo
dari. Sînt înconjurate de „mi
zerie" : hîrtii la tot pasul. Și 
nu numai hîrtii. Se aruncă 
de sus, din blocuri, tot ceea 
ce... prisosește. De ce ? N-am 
reușit să aflăm. „Știți — ne 
spune minerul V. Miron — 
în blocurile astea, am impre
sia că locatarii parcă nu ar 
avea comitete care să atragă 
atenția celor ce degradează 
aleile. Și copiii care locuiesc 
pe aici parcă n-ar avea pă
rinți. împrăștie gunoaiele. Ie 
răspîndesc peste tot 1"

Intrăm în cartierul Braia 
Pe calea Brăii, la intrare, un 
punct gospodăresc — total 
neîngrijit — strică o impresie 
de ansamblu favorabilă. Ni
meni însă nu vrea să știe eă

depozitarea reziduurilor me
najere în afara platformei gos
podărești constituie. în fond, 
o contravenție. Și contraven
țiile cînd râmîn nepedepsite 
firește că contribuie la per
petuarea unei stări de fapte 
deranjante ! Tot aici, in preaj
ma unei clădiri a șantierului 
nr 4 construcții Lupeni, în 
spatele restaurantului „Cina'- 
și a blocului nr. 6 există su
ficient loc pentru preocupare 
de curățire a străzii, a spații
lor dintre blocuri, ceva... mai 
acătării.

rarea „molimei" reziduurilor 
împrăștiate. Punctele gospodă
rești dintre blocurile nr. 15.16 
și 17 (Aleea Viitorului), două 
la număr, sînt adevărate „fo
care de insalubritate. La fel 
platforma gospodărească din 
imediata apropiere a blocului 
C-7 (Aleea Muncii). Recipien-

ocu- 
ridi- 
pro-

ana- 
mai- 

decide 
de

Bujor BOGDAN

Vulcan
angajeaza
prin concurs

Condițiile de studii și sta
giu sînt cele prevăzute de 
H.C.M. 2 351/1969. Salari
zarea conform H. C. M. 
890/1973.

ții stau aici stivuiți, răsturna
ți în interiorul împrejmuirii 
platformei, gunoaiele sînt a- 
runcate alandala afară, „curg" 
apoi duse de o apă care cine 
știe de unde vine, de sus, și 
nimeni nu le observă, nimeni 
nu le pune în față un obsta
col, o „piedică"...

Mica 
publicitate

COOPERATIVA 
DESERVIREA LUPENI

anunță
redeschiderea unității 
„BIJUTERIE", situată 
complexul de deservire, cu 
un cadru de înaltă califica
re, care execută pe lingă bi
juterii din aur și bijuterii 
de argint, cu materialul cli
entului.

de 
în

Categoric, cele citeva constatări in privința preocupări
lor (sau a lipsei de preocupare) gospodărești consemnate 
azi nu sînt — nici nu pot fi — primele și ultimele. Ilustrări 
ale lipsei simțului gospodăresc, de respect elementar față 
dc semeni mai există și in alte cartiere ale orașelor Lupeni 
(Ștpfan) și Vulcan (Cacașvar), nu am intenționat o trecere 
Jn revistă" a tuturor deficiențelor gospodărești ale stră
zilor. Nu am dorit altceva decît de a trage un prim semnal 
de alarmă, pentru a pregăti... sol favorabil acțiunilor gos
podărești ale primăverii. O să fie destule de făcut, chiar 
prea multe. Tocmai de aceea, să punem friu neglijențelor 
de pe acum. Pentru că strada, cartierul ca și blocul in care 
locuim sînt ale noastre, ale tuturor și pe toți ne interesea
ză (sperăm) să îmbunătățim continuu mediul ambiant în 
care trăim. Fie ca aceste notații să constituie măcar un... 
imbold. Măcar atît! Si nu chiar pentru la... primăvară, ci 
și de acum, in orice anotimp !

(Urmare din pag. 1)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pătraș- 
cu Marin, eliberată de pre- 
parația Coroești. O declar

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Leefoler 
Andrei eliberată de E. M. 
Lupeni. O declar nulă.

Un schimb al tinereții și hărniciei

(Urmare din pag. 1)

INOVAȚIA

intr-o măsură cît
spre rezolvarea 

prioritare ale

rii D. Cojocaru, E. Herber, V. 
Mircea și încărcătorii E, Pă- 
curaru, E. Moldovan, R. Gali, 
C. Onoirel.

Revelatoare este și aprecie
rea șeiuluj Secfiel de prepa
rare Coroești, ing. Francisc 
Appel, la adresa oamenilor

conduși de maiștrii Laszlo 
Buruiană: ,
viciu acest 
certitudinea 
duefie va fi 
șit“.

O dovadă 
bucură de toată Încrederea in 
uzina noastră. Si nu Iară le-

,cind intră in ser- 
schimb am toată 

că planul de pro- 
realizat și depă-

că tineretul se

★
In Vulcan, ceea ce deranjea

ză mai mult ochiul oricăru; 
trecător, în afara faptului că 
și pe strada principală a ora
șului încă mai există, răzlețe 
gunoaie, mai mari sau mai 
mici neridicate, ceea ce de
ranjează, repetăm, e totalul 
dezinteres încetățenit sus. în 
cel mai nou cartier de blocuri 
din Coroești, față de prolife-

inovații cu o eficiență econo
mică ridicată (care se reduc 
aproximativ la cele mai sus 
citate) numărul destul de re
dus de propuneri prezentate 
s-a caracterizat printr-un 
nivel tehnic modest, fapt care 
a făcut ca propunerile res
pinse să reprezinte 52 ia sută 
— față de numai 38 la sută 
In 1972 — din toalul propune
rilor înregistrate.

Anual la nivelul întregului 
bazin se elaborează un plan 
tematic de inovații : acesta se 
alcătuiește ca urmare a sinte
tizării propunerilor primite 
din partea unităților și re
prezintă cerințele principale 
de o deosebită actualitate le
gate de îmbunătățirea tehno
logiilor de lucru. Din păcat'- 
aceste cerințe prioritare nu 
își găsesc locul cuvenit in 
preocupările inovatorilor, ma
joritatea inovațiilor rezolvînd 
probleme legate dn sfera do 
atribuții profesionale ale ino
vatorului. Este necesar ca i-

novatorii, beneficiind de spri
jinul și îndrumarea efectivă 
ale conducerilor unităților, să 
se orienteze 
mai mare 
problemelor 
producției cuprinse In planul 
anual de inovații.

Primele trei faze ale feno
menului inovaționa) constând 
in propunerea, aprobarea și

de producție asemănătoare, 
dispun de toate condițiile ne
cesare generalizării unui nu
măr cit mai mare de inovații 
în cadrul unei acțiuni ample 
de schimb de experiență Și 
totuși, acest deziderat de p 
deosebită Însemnătate pe care 
îl constituie — generalizarea 
inovațiilor — nu se realizea
ză decit in cazuri de excep-

aplicarea inovației se cer fi
nalizate prin generalizarea sa. 
etapă de o importanți deose
bită în creșterea volumului 
absolut de economii. Din pă
cate generalizarea inovațiilor, 
această cale sigură de acce
lerare a creșterii eficienței 
investiției făcute in inovații 
r-ste departe d^ a ocupa locul 
ce i se cuvine în cadrul preo- 
•upârilor conducerilor între
prinderilor. Unitățile miniere 
din Valea Jiului, avînd fluxuri

ție. De ce ? Se pare că pur 
și simplu din cauza unei op
tici eronate a conducerilor 
tehnice ale unora dintre unită
țile miniere. Se renunță la ge
neralizarea unor idei valoroa
se, pur și simplu pentru a se 
evita ținerea unor evidențe 
privind economiile înregistra
te, evidențe necesare acordării 
dreptului de autor. Date fiind 
importanța și deficiențele care 
caracterizează generalizarea

inovațiilor, ne propunem 
revenim mai pe larg asupra 
acestei probleme, subliniind 
insa că se impune o îmbună
tățire rapidă o activității in 
acest domeniu dictată dc ne
cesitatea ridicării nivelului 
tehnic al producției.

Analiza succintă a activită
ții de inovații desfășurată în 
cursul anului trecut in cadrul 
unităților aparținătoare de 
C.C.P. arată. în condițiile e- 
xistenței cîlorva idei valoroa
se, o scădere a amploarei a- 
cestei activități, o valorificare 
mult sub posibilități a forței 
creative a oamenilor muncii. 
Această situație trebuie să de
termine conducerile tehnico, 
organizațiile de masă din în
treprinderi să desfășoare o 
vastă acțiune de mobilizare a 
unui număr cît mai mare de 
salariați In căutarea unor so
luții tehnice noi. eficiente, 
utilizîndu-se astfel o pîrghie 
economică de o deosebită im
portanță în creșterea eficien
ței activității de producție.
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Tovarășul Mircea Malița Congresul Uniunii

a fost primit de emirul Socialiste Sudaneze

statului Bahrein
BRUXELLES 28 — Cores

pondentul Agerpres. N. Po- 
pescu-Bogdănești. transmite : 
Ea Bruxelles, s-au încheiat, 
luni. lucrările conferinței 
partidelor comuniste din ță
rile capitaliste ale Europei.

Conferința, la care au parti
cipat un număr de 21 delega
ții. a avut ca temă de dez
batere : „Criza actuală a ca
pitalismului in Europa, acțiu
nea partidelor comuniste pen
tru progres social, democrație, 
independență națională, pace, 
socialism, lupta partidelor co
muniste pentru unitatea forțe-

lor muncitoare și democrati
ce".

în timpul lucrărilor a fost 
dată publicității „Declarația 
asupra Vietnamului", docu
ment în care partidele parti
cipante la conferință își ex
primă solidaritatea cu lupta 
eroică a Vietnamului și cer 
respectarea strictă a acordu
rilor de la Paris. încetarea 
oricăror acte dc agresiune din 
partea regimului de la Sai
gon. Declarația afirmă, dc a- 
semenea. solidaritatea cu lup
ta celorlalte popoare ale Indo- 
chinei pentru independență

națională. pentru progres.
Au fost adoptate, de ase

menea. o Declarație cu privi
re la situația din Chile și o 
Declarație asupra problemei 
energetice.

Va fi dată publicității „De
clarația politică’, 
elaborat și adoptat 
rință.

în comunicatul 
presei, participanții 
unanimi în a considera confe
rința ca o etapă importantă pe 
calea întăririi cooperării și 
luptei lor comune, ca o con
tribuție la unitatea mișcării 
comuniste internaționale.

document 
de confe-

destinat 
au fost

S-a încheiat prima etapă a 
trupelor la Canalul

dezangajării
Suez

MANAMA 28 — Corespon
dență de la Crăciun Ionescu : 
La 27 ianuarie, Mircea Mali
ța. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
fost primit de șeic Issa Bon 
Salman Al-Khalifa. emirul 
statului Bahrein, căruia i-a 
înmînat un mesaj personal 
din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Emirul statului Bahrein a 
transmis mulțumiri călduroa
se președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru mesajul său, 
apreciind activitatea sa fruc
tuoasă 
dintre 
și și-a

în direcția înțelegerii 
state, a păcii in lume 
exprimat totodată do-

cooperarearința do a întări 
pe diverse planuri între cele 
două țări. - -
Salman Al-Khalifa a adresat 
un mesaj prietenesc do 
salut președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu cele 
mai bune sentimente pentru 
poporul român.

In cursul întrevederii au 
fost abordate probleme pri
vind situația din Orientul 
Apropiat și relațiile dintre 
România și Bahrein.

In timpul șederii la Ma
nama. Mircea Malița . a avut 
convorbiri cu ministrul do ex
terne al Bahrainului. Moha
med Ibn Moubarak Al-Khali
fa.

Emirul Issa Bon

KHARTUM 28 (Agerpres). 
— La Khartum au continuat, 
duminică, lucrările primului 
Congres al Uniunii Socialiste 
Sudaneze. In cadrul lucrări
lor, tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, a 
transmis un salut călduros și 
cele mai cordiale felicitări 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului dc Stat al Republicii 
Socialiste România și pre
ședintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te.

Cuvîntarea de salut a fost 
primită cu căldură, 
seori punctată cu 
Președintele Gaffar 
caro prezidează
Congresului, a mulțumit căl
duros pentru mesaj și a 
transmis, la rîndul său. pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și poporului român prieten 
cele mai bune urări de feri
cire și prosperitate.

fiind de- 
aplauzc. 

Numeiri. 
lucrările

i

CAIRO 28 (Agerpres). 
cursul zilei 
iat pima 
procesului 
trupelor 
te la Canalul Suez, prevăzut 
pe o durată de 40 de zile, in 
conformitate cu acordul în
cheiat. la 18 ianuarie, în 
cest domeniu, intre Egipt 
Israel.

Cei din urmă militari 
părăsit, juni dimineața, por-

In 
de luni s-a inche- 

atapă din cadrul 
de dezangajare a 

israeliene și egipte-

a-
și

au

lul Adabiya. Muntele At- 
taka, împrejurimile orașului 
Suez, prtcum și ultimul tron
son al șoselei Cairo-Suez, 
începînd cu kilometrul 101 
— unde au avut loc întîlni- 
rile dintre reprezentanții mi
litari ai celor două țări, pre
cum și semnarea acordului.

Preluate — conform acor
dului dc dezangajare înche
iat — de reprezentanți ai 
O.N.U. zonele evacuate de

Dueluri de artilerie între forțele 
siriene și

DAMASC 28 (Agerpres). — 
Un comunicat militar dat pu
blicității la Damasc informea
ză că. duminică. în sectorul 
central și de nord al frontu
lui de pe înălțimile Golan au 
avut loc violente dueluri dc 
artilerie între forțele siriene 
și israeliene.

★
TEL AVIV 28 (Agerpres).

— Un puternic duel de arii-

trupele israeliene au fost re
mise. șase ore mai tîrziu, 
forțelor egiptene, care și-au 
instituit controlul asupra lor.

Toate operațiunile primei 
etape a procesului dc dezan
gajare au decurs in bune con- 
dițiuni.

După cum a anunțat 
purtător de cuvint 
egiptene, șoseaua 
Cairo urmează să 
chisă traficului 
cursul zilei de marți.

Reuniunea Comisiei
VIENA 28 (Agerpres). — 

La Viena s-au deschis, luni, 
lucrările reuniunii Comisiei 
Economice a Organizației ță
rilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.). care au drept scop 
definitivarea unui plan pe ter
men lung privind fixarea pre
țului petrolului brut livrat de 
aceste țări statelor consuma
toare. Planul este alcătuit la 
cererea miniștrilor celor 12 
state membre ale O.P.E.C., 
după insuccesul consemnat în 
urma negocierilor cu repre
zentanții unor state consuma
toare. După cum se știe, ne- 
realizarea unui acord in ca-

israeliene
Ieri? a avut loc, 
după-amiază. între 
israeliene și siriene 
înălțimilor Golan — 
un comunicat militar dat pu
blicității la Tel Aviv. Inci
dentele au fost declanșate de 
unități siriene care au des
chis focul în mai multe sec
toare ale frontului și, îndeo
sebi. în regiunea Mazrath 
Beithjan.

duminică 
forțele 

in zona 
anunță

Economice a O.P.E.C
drul acestor negocieri a fost 
urmată de hotărîrea statelor 
membre ale organizației de a 
majora prețul țițeiului.

internațională de la Koln

un 
al armatei 
Suez — 
fie redes- 
civil în

Bombardamente 
asupra pozițiilor 

lonnoliste 
din Pnom Penh

PNOM 
— Luni, 
consecutiv, 
cambodgiene au 
cu rachete și artilerie poziți
ile lonnoliste din Pnom Penh. 
După cum relevă corespon
denții militari ai agențiilor 
occidentale de presă, piesele 
de artilerie și munițiile folo
site in cursul acestor bombar
damente au fost dintre cele 
capturate de forțele patrioti
ce în timpul luptelor.

PENH 28 
pentru a

forțele patriotice 
bombardat

(Agerpres). 
patra zi

KOLN 28 — Trimisul special 
Agerpres, Petre Uilăcan, trans
mite : Duminică s-a închis' la 
Koln expoziția internațională 
de mobilă, manifestare eco
nomică care a constituit un 
important mijloc de confrun
tare a celor mai noi produse 
realizate de peste 1 260 de fir
me și întreprinderi de specia
litate din 29 de țări. Au par
ticipat și întreprinderi indus
triale și unități ale coopera
ției meșteșugărești din țara 
noastră care au prezentat o 
variată gamă de modele dc 
mobilă, garnituri complete 
dormitoare, sufragerii, camere 
de zi. mobilă pentru holuri — 
și piese de mic mobilier dc 
concepție originală. Mobila 
românească — și. îndeosebi, 
cea executată în stil rustic de 
inspirație națională, rustic 
german și spaniol, realizată 
cu ornamentații și sculpturi 
fme — a suscitat un viu in
teres, întrunind aprecierile 
specialiștilor și oamenilor de 
afaceri.

Calitatea mobilei noastre, 
faptul că ea corespunde cerin-

țelor 
diale, 
de vînzarea tuturor modelelor 
prezentate. Parteneri tradițio
nali, din diverse țări ai fabri
cilor și întreprinderilor noas
tre producătoare și exporta
toare de mobilă au exprimat 
felicitări pentru originalitatea 
și calitatea noilor produse, 
manifestindu-și interesul pen
tru încheierea de contracte.

Ing. Cristian Porumboiu, di
rector la întreprinderea de co
merț exterior „Tehno-forest- 
export". a declarat că au re
ținut atenția, printre altele, 
garniturile purtind marca fa
bricilor din Arad, Tîrgu Mu
reș, Cluj și Iași.

actualc ale pieței mon 
au fost confirmate și

Bruxelles

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— La cariera de 
Nazarovsk. din 
Kansk-Acinsk, in Siberia o- 
rientală. a început montarea 
celui mai mare excavator 
pâșitor din Uniunea Sovieti
că, avînd lungimea brațului 
do 100 dc- metri și o capa
citate a cupei dc 80 metri 
cubi. F.l va funcționa in ca
drul unui complex. împreu
nă cu alte excavatoare mai 
mici, pășitoare și pe șenile.

Rezervele de cărbune ale 
bazinului Kansk-Acinsk. care 
se întinde pe o fîșie dc 800 
km pe ambele părți ale ma
gistralei feroviare transsi- 
berienc la vest de Baikal, 
sînt evaluate la mai multe 
mii miliarde tone. Straturi
le avînd o grosime intre 15 
și 90 do metri, se află la o 
adincime relativ mică, chel
tuielile pentru extracția unei 
tone de combustibil conven
țional fiind, aici, dc trei ori 
mai mici decît, de exemplu, 
cele ale extragerii unei to
ne de petrol din regiunea 
Tiumen.

în prezent, extracția anua
lă în bazinul Kansk-Acinsk 
ește de aproximativ 30 000 000 
tone.

cărbune 
bazinul

★
PR AGA 28 — Corespon

dentul Agerpres. C. Prisăca- 
ru. transmite: Tn localita
tea cehoslovacă Cerny Vah 
au început lucrările pentru 
construirea celei mai mari 
hidrocentrale a țârii. Noua 
sursă de energic, care ur-

meazâ să fie dată tn pro
ducție în cursul anului 1980, 
este dimensionata pentru •» 
putere instalată de 663 me
gawați. Hidrocentrala va 
dispune de șase agregate e- 
nergetice ce vor fi monta
te la o adincime de 28 me
tri în raport cu nivelul ac
tual al terenului. Volumul 
total al investițiilor se ridică 
la 1.5 miliarde coroane.

★
PEKIN 28 (Agerpres). — 

Printre noile edificii înălța
te în cursul anului 1973 în 
capitala R. P. Chineze se 
numără mai multe Întreprin
deri industriale, o stație te
restră de telecomunicații 
prin satelit, numeroase școli, 
spitale, hoteluri, locuințe. 
Volumul construcțiilor rea
lizate la Pekin, în 1973, a 
fost cu 22 la sută mai mare 
decît cel din anul prece
dent. O serie de construcții, 
prevăzute a fi date in folo
sință în primul trimestru el 
anului 1974. au fost predate 
înainte de termen.

In 1973. au intrat în func
țiune cinci noi centrale elec
trice. La uzina mecanică nr. 
2 și la alte două fabrici au 
fost construite noi ateliere 
profilate pe producția de e- 
chipament energetic. Din 
totalul suprafeței construite 
la Pekin în 1973. 40 la sută 
au fost afectate locuințelor, 
cele 10 000 de noi aparta
mente fiind situate. în prin
cipal. în cartierele industri
ale ale orașului.

i

Dezvoltarea relațiilor economice și a schimburilor 
comerciale dintre România

ALGER 28 — Coresponden
tul Agerpres. Mircea S. Iones
cu, transmite: Schimburile
comerciale româno-algeriene. 
care, in 1973 s-au triplat față 
de 1971, au cunoscut, totodată 
și o diversificare în ambele 
sensuri.

Sporirea exportului româ
nesc a creat și premisele spo
ririi importurilor din această 
țară. Din Algeria, România a 
importat, în ultima perioadă, 
însemnate cantități de mine
reuri de fier și de fosfați, di
verse produse agro-alimenta- 
re, măsline îndeosebi. Preve
derile pentru anul în curs vi

Consultări în vederea formării
noului guvern belgian

și
zează intensificarea acestor 
schimburi comerciale, specia
liștii români și algerieni ex- 
primîndu-și satisfacția, cu pri
lejul unor convorbiri recente, 
pentru cursul lor ascendent, 
in avantajul celor două țâri 
Această evoluție, care reflectă, 
și adîncirea relațiilor de prie
tenie romăno-algeriene. este — 
subliniază autoritățile algerie
ne — rezultatul aplicării mă
surilor stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și șeful 
statului algerian. Houari Bou- 
medicne, cu ocazia întîlnlri-

lor de la Alger, măsuri menita 
să asigure dezvoltarea în con
tinuare, în ritm susținut, a 
relațiilor economice și a 
schimburilor comerciale — 
pînă la 100 milioane de dolari, 
în anul 1975. Conform înțele
gerilor. la București, urmează 
să aibă loc, cea de-a doua se
siune a Comisiei mixte inter- 
guvernamentale româno-al- 
geriene de colaborare și coo
perare economică, care va 
concretiza un nou acord pe 
termen lung între cele două 
țări, corespunzător actualului 
plan cvadrienal algerian pe 
perioada 1974—1977.

Situația din Bolivia
LA PAZ 28 (Agerpres). — 

Ultimele telegrame de presă 
sosite din Bolivia continuă 
să relateze despre menține
rea unei situații interne în
cordate. Agențiile Associa
ted Press și Reuter anunță 
că, în semn dc protest față 
de hotărîrea autorităților de 
a majora prețurile la unele 
produse alimentare de bază, 
circa 10 000 de lucrători agri
coli au ocupat o secțiune de 
circa 50 de mile de pe șo - 
șeaua care unește Cochabam
ba de Santa Cruz, suspen
ded orice trafic. De aseme
nea. au fost ridicate baricade 
pe șoseaua care face legătura 
cu partea de nord a țării.

Agenția Reuter informea
ză că guvernul din La Paz a 
trimis spre Cochabamba tru
pe și care blindate.

După ce lideri aî Uniunii 
Naționale a muncitorilor agri* 
coli au avut o serie de ne
gocieri cu oficialități guvern 
namentale în vederea soluțio
nării situației, demonstranții 
au afirmat că își vor menți
ne pozițiile, oricare ar fi con
secințele, și au cerut ca pre
ședintele Hugo Banzer să Ie 
expună. personal, principa
lele elemente ale politicii e- 
conomice pe care o promo
vează guvernul său. <

BRUXELLES 28 (Ager
pres). — Leo Tindemans. pre
mierul desemnat de regele 
Baudoin cu formarea noului 
guvern belgian, a avut, luni, 
o nouă rundă de consultări 
cu liderii principalelor for
mațiuni politice în vederea 
soluționării crizei guverna
mentale declanșate cu 11 zi
le în urmă, odată cu demi
sia cabinetului condus de 
Edmond Leburton. In ace-

ția France Presse — Tinde
mans, care este membru al 
Partidului Social —Creștin și 
care, în precedenta coaliție 
guvernamentală a deținut 
funcția de vicepremier și mi
nistru al bugetului, a 
prezentat , regelui Bau- 

un prim raport cu 
la rezultatul consul

sale.

informează agen-
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li-

cei 
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Ninsori 
abundente 
în nordul 
Japoniei

TOKIO 28 (Agerpres). — In 
regiunile din nordul Japoni
ei iarna își face simțită din 
plin prezența, semnalîndu-se 
ninsori abundente și viscole. 
In unele zone din Insula 
Honshu, stratul de zăpadă a 
atins 102 centimetri, iar. in 
Insula Hokkaido, vîntul a su
flat. in ultimele zile, cu o in
tensitate deosebită. Condițiile 
atmosferice nefavorabile au 
provocat serioase perturbări 
în traficul feroviar, peste 3 000 
de pasageri rămînînd blocați 
în trenurile înzăpezite.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : In munți crește un 
brad verde ; Republica: Cu 
cop.ii la mare : PETRILA : 
Cowboy : LONEA — Mine
rul : Aici zorile sînt din nou 
liniștite; ANINOAS.A: Fe
meile : VULCAN: Atenta
tul ; LUPENI — Cultural: 
Lupta după victorie: Mun
citoresc : Un om in sălbăti
cie.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cintecul și jocul; 
5,50 Muzică ușoară : 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 8,30 
La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri;
9,30 Atlas cultural ; 9,50 Mu

AGENȚIA TASS anunță că 
a fost încheiată lansarea de 
rachete sovietice purtătoare 
spre zona din Oceanul Paci
fic, anunțată la 24 ianuarie. 
In felul acesta, zona respec
tivă a devenit liberă pentru 
navigație și zborul avioane-

PARLAMENTUL IORDA
NIAN a aprobat. duminică, 
proiectul de buget pentru a- 
nul 1974, care se va ridica la 
suma de 15.6 milioane dinari 
(circa 440 milioane dolari'), cu 
peste05.8 milioane dinari mai 
mult decît cel precedent.

CONDUCEREA FIRMEI 
„VOLKSWAGEN" a anunțat 
întreruperea, între 28 ianua-

douin 
privire 
țărilor

Marți, raportul concluziilor 
definitive va fi înmînat su
veranului belgian de 
Tindemans.

rie și 8 februarie, a activită
ții uzinei de la Hanovra, spe
cializată în producerea de 
furgonete. Măsura afectează 
un număr de 15 000 din 
peste 26 000 de salariați 
uzinei.

odihnească. Cei trei băieți și 
cele trei fetițe se simt bine 
și cîștigă zilnic în greutate.

FORȚE SUSPECTATE A 
REPREZENTA ARMATA RE
PUBLICANA IRLANDEZA au 
lansat, duminică seara, o nouă 
campanie de atacuri cu bom
be 'de-a lungul graniței, ava- 
riind clădiri în cîteva orășe
le, ca Newry și altele 
provincia Strabone. Nu 
semnalat victime.

din 
s-au

CEL

zică ușoară : 10.00 Buletin
de știri ; 10,05 Estrada ar
tistului amator ; 10.30 Ope
reta ..Țara surîsului" ; 11.00 
Buletin de știri ; 11.05 Două 
piese de concert : 11,15 Me
lodii de Sile Dinicu : 11.30 
Corul Filarmonicii din Tg. 
Mureș ; 12.00 Noi înregis
trări de muzică ușoară : 
12,15 Recital de operă : 12.30 
Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal ; 14,00 In
tegrala lucrărilor pentru pi
an ; 14,23 Cintece populare;
14.45 Partita pentru orches
tră : 15.00 Buletin de știri : 
15.05 Selecțiuni din operetele 
lui Eduard Kunnecke ; 15,30 
Muzică de estradă ; 16,00
Radiojurnal ; 16,15 Din în
registrările orchestrei „Pe- 
rinița" ; 16,35 Cîntecele noas
tre ; 17,00 In pas de marș;
17.10 Radiocabinet de in
formare și documentare f 
17,30 Din comoara folclo

rului nostru muzical ; 18,00 
Orele serii : 20,00 Zece me
lodii preferate : 21,00 Re
vista șlagărelor ; 21,30 Bi
juterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal: 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de
știri : 0,03-5,00 Estrada noc
turnă ;

Ftv
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Teleșcoală.
9.00 Geografie (clasa a 

V-a). Valuri și maree.
9,15 Chimie (anul III). 

Zincul și mercurul.
9,35 Fizică (anul III). 

Producerea tensiunii

electromotoare alter
native.

10,00 Curs de limba germa
nă. Lecția 76 (reluare).

10.30 Curs de limbă france
ză. Lecția 77 (reluare).

11.00 Istoria filmului sonor. 
Cinematografia spanio
lă contemporană.

16,00 — 17.00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agri
cultură. Cultura plan
telor de cîmp.

17.30 Telex.
17.35 Curs de limbă rusă. 

Lecția 76.
18,05 Curs de limbă engleză. 

Lecția 75.
18.35 Vetre folclorice. Gugu- 

lan cu car cu mere. Un 
film despre obiceiuri, 
cintece și jocuri din 
zona Caransebeșului.

19.00 Biruit-au gindul.
19,20 1 001 de seri. Calimero.

19,30 Telejurnal.
20,00 Teatru TV : Istoria co

mediei.
21,40 Publicitate.
21,45 24 de ore.
22,00 Box ; Cassius Clay — 

Joe Frazier. înregis
trare de la arena ..Ma
dison Square Garden" 
din New York.

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 
6 grade; Paring zero gra
de.

Minimele : Petroșani — 
8 grade ; Paring — 7 gra
de.

Stratul de zăpadă la Pa
ring 60 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme în 
general închisă. Cer varia
bil. Temporar vor cădea 
ninsori slabe. Vint slab.

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

GENERALUL GRIVAS, 
derul organizației Lupta pen
tru Enossis, — Uniunea Ci
prului cu Grecia — (EOKA) a 
decedat, dumincă după-amia- 
ză, la Limassol, în urma unei 
crize cardiace.

PREMIUL PENTRU 
MAI BUN FILM AL ANU
LUI 1973, acordat de Asocia
ția presei străine din Holly
wood, a revenit filmului „The 
exercist”, realizat de William 
Friedkin. Acest film a pri
mit. de asemenea, din partea 
juriului — care grupează cri
tici de film din peste 50 de 
țări — premiul pentru cel mai 
bun scenariu și cea mâi bună 
regie. \

SUSAN ROSENKOVITZ, tî- 
nâra în vîrstă de 26 de ani 
care a născut, la 11 ianuarie, 
6 gemeni, a părăsit, dumini
că, maternitatea din Cape
town. Medicii au anunțat că 
mama celor șase gemeni a pri
mit aprobarea să părăsească 
spitalul pentru a merge să se

PLOILE care au căzut fără 
întrerupere în ultimele 24 de 
ore în cea mai secetoasă re
giune a Libiei au provocat im
portante pagube materiale. In 
regiunea Kufra. din 
țării, unde se află 
complex agricol pe 
irigații, peste 560 de 
locuințe au fost distruse 
avariate.

sud-estul 
un mare 
bază de 
clădiri și 

sau

iJltima 

fotografie a 
președintelui 

Allende
LONDRA 28 (Agerpres). 

— Ziarul britanic „Sun
day Times1* a publicat, în 
prima pagină a numărului 
său de duminică, o foto
grafie în care președinte
le Salvador Allende este 
înfățișat cu ochii ridicați 
spre cer, în așteptarea a- 
vioanelor juntei militare 
care vor bombarda Palatul 
Prezidențial, marcînd. ast
fel. începerea atacului pen
tru ocuparea sa.

Această fotografie dra
matică a fost realizată de 
un vechi colaboator al lui 
Allende. Fostul șef al sta
tului chilian — avînd pe 
cap o cască militară și în 
mînă o pușcă — este sur
prins in momentul în care 
iese în curtea interioară a 
palatului, după ce. potrivit 
ziarului „Sunday Times", 
primise de la unul din con
ducătorii loviturii de stat . 
telefonul care îl anunța 
despre intervenția aviați
ei, în cazul în care nu se 
predă.

Ziarul subliniază că a- 
ceasta este ultima imagine 
cunoscută realizată în tim
pul vieții președintelui Al
lende.

Echipajul lui „Skylab-3“ în cea de-a
73-a zi a zborului în jurul Terrei

HOUSTON 28 (Agerpres). 
— In cea de-a 73-a zi a zbo
rului lor în jurul Terrei, deși 
a fost duminică, cei trei as- 
tronauți nu și-au permis nici 
un moment de relaxare, con- 
tinuîndu-și programul de cer
cetări științifice. Orientînd 
obiectivele camerelor de luat 
vederi sau ale altor aparate 
aflate la bordul vehiculului 
spațial, Carr, Pogue și Gibson

au efectuat fotografii și cer
cetări asupra unor zone din 
nordul Oceanului Pacific, cu- 
legînd o serie dc date despre 
zona do formare a ghețurilor 
din golful Sfintul Laurențiu. 
din Canada. Totodată, au fost 
prospectate regiuni din sta
tele California, Nevada, Utah 
și Wyoming, unde se presu
pune că există importante 
depozite de ape geotermale.

In momentul în care labora-* 
torul spațial evolua deasupra 
Atlanticului, astronauții au 
urmărit formarea și mișcările 
curenților calzi, precum și de
plasările bancurilor de pești. 
Și Sahara s-a aflat pentru 
cîtva timp în centrul obiec
tivelor, fotografiile obținute’ 
urmînd să fie studiate de oa
menii de știință preocupați 
de această zonă de deșert.
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