
pPOirrAgi pin toate țashe. uniți vai Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe ziaristul francez Michel Planchais

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. a 
primii luni după-amiază p>

ziaristul francez Michel Plan
chais. redactor-sef adiunct al 
ziarului ..Les Echos".

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite

tului Executiv, secretar al 
CC. al P.CR.

Cu acest prilej. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu cotidianului păru 
zian „Les Echos".

0HGAH AL COMITETULUI MUNICIPAL PETHOSAHI Al P.t.P. $1 AL CONSILIULUI POPULAB MUNICIPAL
In cinstea glorioaselor evenimente

ANIVERSAREA ELIBERĂRII Șl CONGRESUL PARTIDULUI 

Noi afirmări ale vredniciei in întrecere

Cunoscută pină acum nu
mai prin complexitatea și 
calitatea superioara a repa
rațiilor de locomotive Die
sel. a automotoarelor și a ai
lor mijloace do tracțiune fe
roviară. Întreprinderea me
canică de material rulant din 
Brașov și-a lărgit anul aces
ta sfera productivă, trecînd 
la realizarea integrală a u- 
nor utilaje destinate con
strucției și întreținerii căi
lor forate. Primul utilaj dc 
acest gen, asimilat în cadrul 
unității industriale amintite, 
este mașina de burat linia 
— un colos metalic, un fel 
de Inică uzină, care execută 
o gamă largă de operații 
pentru consolidarea terasa- 
montelor do cale ferată, țlc 
nivelare și corectare a lini
ilor la curbe, precum și alte 
lucrări anevoioase executate.

oină nu de mult, cu instru
mente manuale. O singură 
mașină dc burat înlocuiește 
munca a mai mult de 350 
do lucrători. De .asemenea, 
colectivul Întreprinderii mo 
canicc de material t rulau*

Breviar
din Brașov și-a propus ca in 
anuj 1974 să asimileze în fa
bricația curentă mașinile do 
ciuruit balast de carieră, 
mașinile do compactat tera- 
samentul feroviar și alte a- 
gregate.

*
12 utilaje — șapte mașini 

dc ascuțit și cinci polizoare 
— au fost redistribuite pen

tru alte operațiuni, ca ur
mare a introducerii unui dis
pozitiv de așchiere a cuțite
lor in pachet, realizat de un 
grup de tehnicieni din Foc
șani. ..Dispozitivul de ascu
țit scule in pachet compact1* 
este deosebit de simplu si 
înlocuiește procedeul tradi
tional de ascuțire individua
lă a cuțitelor de strung, u- 
tilizat in mod frecvent pină 
acum. Pe lingă productivita
tea deosebită a mașinii la 

'care se montează dispoziti
vul. in afara scurtării ciclu
lui do fabricație a uneltelor 
și folosirea celor 12 utilaje 
in alte scopuri, prin aplica
rea acestui procedeu se eco
nomisesc si importante can
tități dc energie electrică

(Agerpres)

La sectorul Livezeni al ruinei Dîlja

Creșterea rapida a capacității 
de producție impune:

EXIGENȚA MAXIMA IAEA OE EXECU
TAREA EUCRARIEEIRIIE PREGĂTIRE!

■ • Bilanțul anului trecut înregistrează importante succese în aba
taje. Dar și mari restanțe la pregătirea de noi rezerve.

• Demarajul în noul an este bun atît la producție cît și la pregă-
■ tiri. Această corelare se cere confirmată în continuare.

Creșterea rapidă a produc
ției de cărbune a Văii Jiului 
în anii următori impune, pe 
lingă sporirea capacităților de 
producție a mir.clor existente, 
executarea in ritm susținut a 
lucrărilor de deschidere a u- 
nor noi cîmpuri miniere. Ac
tualul sector Livezeni al mi
nei Dîlja constituie unul din 
obiectivele principale dc in
vestiții. miniere, a cărei pfO-' 
duet ie va trebui să înregistre
ze o dinamică accentuată în 
viitor.

Analiza activității de pro
ducție desfășurată în cursul 
anului trecut de către colecti
vul acestei viitoare mine, es
te de natură să releve o serie 
de rezultate de ansamblu bu
ne. Planul de producție a fost 
realizat în proporție de 109 la 
sută aplicîndu-se tehnologii 
moderne caracterizate prin 
mecanizarea avansată a ope
rațiilor de lucru din abataje 
si lucrări de pregătiri Produc
tivitatea muncii în abataje a 
crescut cu peste 50 la sută, fa
ță dc prima parte a anului.

pentru a depăși în luna ianu
arie a.c. nivelul de 10 tone pe 
post. Sint. desigur, rezultate 
meritorii, cu atît mai mult cu 
cit au fost înregistrate dc că
tre un colectiv tînăr. în curs 
de omogenizare.

Acestor rezultate bune li 
s-au adăugat însă și o serie 
de nerealizări. unele dintre e- 
le la indicatori telinico-econo- 
mici deosebit de importanți. 
Reținem în primul rînd faptul 
că planul lucrărilor de pregă
tiri. domeniu de o deosebită 
importanță pentru dinamica 
viitoare a producției, a fost re
alizat doar în proporție dc 57 
la sută, ceea ce este cu totul 
insuficient.

..Considerăm că anul 1973 a 
reprezentat un important pas 
înainte pe calea consolidării 
colectivului nostru — ne-a de
clarat ing. Eugen Stănescu, 
șeful sectorului producție. Din 
păcate, rezultatelor foarte bu
ne obținute 1<» cele două aba
taje frontale mecanizate de 
către brigăzile de mineri con
duse de Costache Zaharia și

Traian Șușu. nu le-au cores
puns realizări la fel de bune 
în ceea ce privește îndeplini
rea planului de pregătiri. Im
pulsionarea ritmului dc exe
cuție al pregătirilor și îmbu
nătățirea exploatării utilaje
lor din dotare constituie pen
tru noi obiective de o deose
bită importanță în anul 1974. 
. Se^jare.că, intr-adevăr, in 
luna ianuarie pregătirile au 
..mers“ mai bine, la Livezeni 
rămînînd însă suficiente pro
bleme de rezolvat în acest do
meniu. Astfel dacă la preaba- 
tajele viitorului abataj frontal 
nr. 6 604 brigada condusă de 
Ioan Mitran a realizat, în 
cursul lunii ianuarie, o avan
sare de peste 140 de metri, la 
galeria intermediară din stra
tul 5 a abatajului frontal 6603. 
una din cele mai bune forma
ții de lucru ale sectorului — 
brigada condusă de C.onstan-

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

E. M. Paroșeni 

Succesele 
primelor zile

Primele iile ale lunii fe
bruarie au însemnat pen
tru minerii Paroșeniului un 
prilej de satisfacții deose
bite in muncă. Importantele 
cantități de cărbune extrps 
peste prevederile de plan a 
făcut posibil ca noua săptă- 
mină să fie incepută cu peste 
400 de tone de cărbune con
semnate pe răbojul depășiri
lor.

Ambele sectoare o’e produc
ție au avut o activitate bună, 
realizindu-și sarcinile de plan 
in proporție de 116,2 la sută, 
(sectorul I) și de 123,2 la 
sută (sectorul II). De aseme
nea, atit la nivelul sectoare
lor, cit și pe mină productivi
tatea muncii s-a situat la un 
nivel ridicat, fiind îndeplini
tă in proporție de 125,7 la 
sută pe mină și de 130,5 și 
128,5 in cadrul celor două 
sectoare de producție.

Reviziile și reparațiile e- 
fectuate in intreaga mină in 
cursul zilelor de simbătă și 
duminică, asigură in con
tinuare buna funcționare a 
instalațiilor și utilajelor din 
dotare și, implicit, menținerea 
ritmicității.

Comunista Maria Tittu 
din secția bobinaj a I.F.A. 
„Vîscoza" — Lupeni dove
dește, de 11 ani, de cînd 
semnează statele de mun
că in această întreprindere, 
calități profesionale care o 
situează în prima coloană a 
efortului colectiv.

Foto: Ion LIClU

Șantierul 71 C.C.F. Petroșani

Bilanț rodnic în prima lună a anului
Așa cum încă din primele 

două decade ale lunii ianuarie 
lăsau să se întrevadă. prin 
rezultatele obținute, construc
torii feroviari ai Șantierului 
71 construcții C. F„ au reușit 
să încheie luna cu un bilanț 
deosebit do pozitiv.

Față de prevederile perioa
dei respective, planul valoric 
dc investiții a fost realizat în 
proporție de 134.9 la sută, de
pășirea fiind obținută în 
principal prin creșterea pro
ductivității muncii de către

formațiile de muncă ale lo
turilor.

Producția realizată in aceas
tă primă lună a anului repre
zintă 9.1 la sută din sarcina 
de plan anuală, ceea ce în
seamnă că ritmul muncii des
fășurat la punctele de lucru 
ale șantierului a fost deosebit 
de intens.

F. I. L. Petroșani

Depășiri

Maturitate
și experiență
„Turnare mare** sini două 

cuvinte care revin tot mai 
frecvent ca un lait motiv ia 
vocabularul oțelarilor de la 
l.U.M. Petroșani. Dc fiecare 
dată cînd sint rostite aceste 
cuvinte. în sectorul „cald" al 
uzinei, de la muncitorul ce 
pregătește oala pentru turna
re și pină la șeful de sector, 
tot colectivul intră în alertă, 
participînd dominat de o pu
ternică efervescență la finali
zarea tuturor măsurilor ce 
preced turnarea unei piese dc 
mare însemnătate și de mare 
tonaj. Fiecare componen; al 
colectivului turnătoriei acțio
nează cu maturitate, compe
tență și simt de răspundere.

Iată că încă din prima lu
nă a noului an. colectivului 
oțelăriei din cadrul I.U.M.P 
i s-a încredințat sarcina de a 
turna o diafragmă pentru 
moara de preparat minereuri 
de la Barza. Executarea for
mei piesei a fost încredințară 
comunistului Petre Ailenei 
Din calculele făcute a reieșit 
că pentru turnarea acestei pie
se erau necesare 5200 kilogra
me oțel lichid. S-a trecut a- 
poi la pregătirile speciale și 
de siguranță pentru elaborarea 
din cele două cuptoare elec
trice a cantității necesare de 
oțel. Sarcina de a elabora o- 
țelul a fost încredințată echi
pei de oțelari compusă din 
comunistul Nicolae Bojiț-ă. to
citor șef. Sabin Cosobea. Ioan 
Petrache și Vasile Rechișan 
topitori. La ora 7,30 și. respec
tiv. 8,30 au fost pornite cele 
două cuptoare electrice. Labo
ranta Aurora Para a urmărit 
îndeaproape, prin analize chi
mice succesive, obținerea s- 
celeași mărci de oțel în am
bele cuptoare. La ora 12.30 
oțelul incandescent era gata 
și putea fi scos din cuptoare. 
Rînd pe rînd. macaragii Flo- 
rica Jula și Achiro Lascu au

subredacția Petroșani
Wilhelm LOJA DI

(Continuare in pag. a 3-a)

la sarcinile 
de export

In ansamblul preocupărilor 
pe care le manifestă colecti
vul Fabricii de industrie loca
lă Petroșani in vederea rea
lizării ritmice a sarcinilor de 
plan, un loc important îl ocu
pă onorarea la termen a obli- 
gaților contractuale față de 
partenerii externi. în acest 
sens, bilanțul lunii ianuarie 
a înregistrat fabricarea a 
3 500 de hidranți care urmea
ză să fie exportați în Austria. 
După cum am fost informați, 
îndeplinirea și depășirea sub
stanțială a prevederilor pla
nului de export va constitui 
și în lunile care urmează o 
preocupare prioritară.

E.M. Dilja, sectorul Live
zeni.

Transmitere de ștafetă 
intre schimburi. Maistrul 
minier Adrian Manciu și 
brigadierul Costache Zaha
ria zăbovesc cîteva clipe la 
ieșirea din mină pentru a 
ura un șui la fel dc rodnic 
maistrului minier Mihai A- 
petrei.

Avansări sporite la lucrări 
de deschidere

Executarea la termen și în 
condiții calitative bune a lu
crărilor de deschideri consti
tuie unul din obiectivele im
portante cu care este confrun
tat colectivul minei Uricani. 
Dintre acestea, de o deosebită 
urgență sînt lucrările ce se e- 
xecutâ in vederea deschiderii 
viitorului orizont principal al 
minei dc la cota 400. După 
luni dc zile brigada condusă 
de Constantin Gheorghiu a 
înregistrat un ritm bun la e- 
xecuția planului înclinat de 
acces spre noul orizont. Ulti

ma parte a lunii trecute, pre
cum și începutul lunii febru
arie. consemnează un bun 
ritm de lucru și la cel de al 
doilea ..punct de atac11 care 
constă în circuitul puțului 
vest de la orizontul 400. Aici, 
minerii Gheorghe Drăcea. Va- 
silc Cojan împreună cu cei
lalți ortaci din brigada condu
să de Filaret Ungureanu au 
demarat promițător în noua 
lună, depășindu-și cu peste 15 
la sută sarcinile zilnice de 
plan.

j „Nea Tudose'^
OMUL
de bază

al colectivului I
U cunosc de mullâ vreme. I 

IDin anul 1968. cînd am intrat I 
pentru prima dală în mină. | 

IL-am cunoscut la frontul dc i 
lucru, muncind cot la cot cu I 
ortacii săi. Pc atunci era șef . 

I de schimb. Un om o- I 
I bișnuit. Un om ca atltea mii • 
Icare scot cărbunele muncind I 

in adincul pămintului )
IS-a angajat la mina Paro- i 

seni, pe cînd nu era încă I 
mină, ca muncitor necaii ficat 1 

I la suprafață. Cînd s-au I 
! atacat galeriile si a început > 
(deschiderea minei, a intrat I 

in subteran-, s-a calificat | 
• pornind de la simplu vago- ■ 
I ne/ar, ajutor miner, miner, I 
• pină la artificier.

Iln curind împlinește 11 ani I 
de activitate subterană. Nu-i •

Imult. Dar sint ani făcuti zi 1 
de zi. In „fișa de cap" la ca- | 
| pitolul absenje nemotivate, i 
motivate, învoiri: rubrici |

S goale. .
in tofi acești ani numele I 

!lui Nea Tudose nu a fost . 
pătat de nici o sancțiune 1 
pentru indisciplină, deoare- » 

| ce in comportamentul său nu I 
? au existat abateri de la | 
1 R.O.l. sau N.D.P.M. Nea Tu- : 
t dose a iost un miner și este I 
> un artificier pricepui și dis- J 
I ciplinal. •
(„Legea a fTst făcută de • 

ciliva oameni care au gin- j

= Dorin GHEȚA
mina Paroșeni

B (Continuare in pag. a 3-a) .

INTERVENIM!
0 după-amiază, oaspeți ai căminelor muncitorești

ale exploatărilor miniere Lonea și Petrila

Nici „ca la mama acasă“, 
dar... nici chiar așa!

■■■

■■

■
II■■

Am fost, nu demult, oaspeți (mai mult sau mai puțin ... ino. 
portuni) ai cantinelor citorva exploatări miniere din Valea Jiului. 
Constatările noastre au făcut obiectul a două raiduri - anchetă, 
publicate in coloanele ziarului. După apariția acestora, insă 
nu puține au fost sesizările - scrise sau telefonice - prin care 
ni se reproșa faptul că „din moment ce ați venit pină la cantină, 
de ce nu v-ați abătut, măcar pentru citeva minute, și prin cămin, 
ați fi putut afla atitea"...

Cele mai multe scrisori - prin care eram chemați insistent 
să .. . vizităm, intr-o oarecare zi, tot pe nepregătite și căminele 
muncitorești de nefamiliști ale minelor - purtau ștampila poștei 
din Petrila.

Am răspuns prompt chemării și, iată-ne, intr-una din după- 
amiezile zilelor trecute musafiri ai căminelor exploatărilor miniere 
din Petrila și Lonea. O precizare se cuvine făcută de la început : 
de această dată, nu ne-am mai rezumat la un raid fulger, am 
rămas oaspeți (cu sau fără ... îngăduința unora) ai celor două 
cămine, timp mai indelungat, o întreagă după-amiază. Ce am 
aflat, ce am consemnat ? Citiți, vă rugăm, in continuare....

„Da, recunoaștem,
avem cel mai urît cămin!"

CONCERT DE 
MUZICA POPULARA

Vineri. 8 februarie, 
de la orele 18 și 20,30 
Casa de cultură din 
Petroșani găzduiește 
un spectacol de muzi
că populară susținut 
de orchestra ..Hațega- 
na“. Spectacolul inti
tulat „Eu ți-am iubit 
ochii tăi" — are ca 
protagoniști pe mult 
îndrâgilii soliști dc 
muzică populară Irina 
Ixighin și Benone Si- 
nulescu. Iși mai dau 
concursul: Mihaela Pă- 
eărin, Ilinca Nițulescu. 
Elena Lazăr, Viorica 
Brindușan. Prezenta
rea și momentele ve

sele aparțin cunoscu
tului actor Horia Șer- 
bănescu.

ÎNSCRIEREA 
DOBINZILOR LA 

C.E.C.

Filiala Petroșani și 
agențiile din Uricani, 
Lupeni și Vulcan ale 
C.E.C., incepînd de as
tăzi, efectuează înscri
erea dobinzilor în li
bretele de economii 
pentru anul 1973. De
punătorii sint invitați 
să se prezinte cu libre
tele pentru înscrierea 
dobinzilor după cum 
urmează: cei din Uri
cani, la agenția C.E.C. 
din localitate, cei din 
Lupeni ia agenția din 
cartierul Braia. cei din 
Vulcan — la Vulcan, 
iar la Petroșani și cei 
din Petrila. Aninoasa 
și Petroșani.

„NOPȚI ALBE" LA 
LENINGRAD

La filiala Petroșani 
a O.J.T. Hunedoara au 
început înscrierile pen
tru excursia ce se va 
organiza intre 30 mai 
— 12 iunie a.c., pe ru
ta Moscova — Lenin
grad — Minsk — Kiev. 
Excursia, cu trenul 
sau avionul, costă 
3 510 lei pentru o per
soană.

Cine dorește să pe
treacă faimoasele 

■ nopți albe" la Lenin
grad, să se înscrie nu- 
maidecit.

PENTRU ÎNTĂRIREA 
DISCIPLINEI

Din inițiativa comi
tetului U.T.C. de la 
mina Vulcan, sint puși 
in discuția adunărilor

generale ale organiza
țiilor de tineret toți ti
nerii care fac un nu
măr mare de ahscnțc 
nemotivate.

Pină în prezent au 
fost analizate 7 cazuri 
dintre care, doi tineri 
au fost excluși din rîn- 
durile organizației, 
Ludovic Csiki și San
dor Kovacs, cărora li 
s-a desfăcut și contrac
tul de muncă. Această 
acțiune hotărîtă tre
buie să constituie un 
exemplu și pentru alte 
organizații de U.T.C. 
de la exploatările mi- 
jiicre din Valea Jiului.

VOM AVEA 
ÎNGHEȚATA 

DIN BELȘUG...

In prezent, pină la 
data de 20 februarie 
a.c., la Fabrica de pro

duse lactate Livezeni. 
specialiști ai I.I.S. 
„Frigotehnica" Bucu
rești execută lucrările 
de remediere a insta
lației frigorifice afe
rente secției dc înghe
țată. După punerea la 
punct a întregii insta
lații, secția de înghe
țată va putea (in sfîr- 
șit!) lucra la întreaga 
ei capacitate, contri
buind la creșterea efi
cienței economice a fa
bricii, asigurind o tnai 
bună aprovizionare a 
populației cu acest 
sortiment atit de cău
tat în... aproape orice 
anotimp.

... Căminul Exploatării mi
niere Lonea (str. Republicii, 
nr. 276). ora 17.30. Intrucît 
administratorul Emil Tănase, 
nu și-a făcut încă apariția în 
„tura" dc după-amiază, ne în
treținem, pentru început, cu

portarul Toader Elisei. tot
odată membru al comitetului 
de cămin, un tînăr în apa
rență foarte preocupat de 
bunul mers al treburilor de 
aici. Discutăm de una. de 
alta, mai mult „chestiuni" la

terale, după care intrăm în ... 
subiect. Și, pentru că. între 
timp, apare și Gheorghe Onea- 

-ță. vicepreședinte al comitetu
lui de cămin, ne permitem 
să trecem cu toți la vizitarea 
detaliată a camerelor. Mai 
întîi. parterul. In stînga. trei 
încăperi, toate libere. Ni se 
deschide „camera de oaspeți’’. 
Aici. ni se spune. sînt in
troduși. în prima zi. noii an
gajați și. în ultima zi. cei ce 
urmează să li se facă discon- 
tarea. înăuntru. doi tineri. 
Stau liniștiți de vorbă. E 
frig. Caloriferul e sloi. E 
defect. Halal ospitalitate! 
într-o alta încăpere. tot la 
parter, ni se explică : „Aici 
e camera de gustare: e dotată 
cu prize, cu reșou; cei ce 
renunță să mai ia masa Ia 
cantină își prepară aici sin
guri mlncarea". Ar fi bine — 
ne spun ulterior cîțiva locata
ri ai căminului — dacă ar 
exista cîte o asemenea încă-

VIOREL TEODORESCU 
IONEL ȚABREA

(Continuare in pag. a 3-a)

SPOR T
Q Gimnastica zilnică școlară - parte integrantă din pro

cesul instructiv-formativ.

• „Cupa tineretului’’ - Pasionante întreceri de șah și tenis 
de masă.

• Rugbiștii de la „Știința" doresc reabilitarea.

• O nouă etapă a pregătirilor echipei „Jiul".
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Gimnastica zilnică școlară - parte integrantă 
din procesul instructiv-formativ

„Cupa tineretului11

Pasionante întreceri de șah și tenis de masă
Duminică, 3 februarie a.c., 

in orașele Petroșani și Lupeni 
au avut loc întrecerile pentru 
desemnarea campionilor oră
șenești la disciplinele șah și 
tenis de masă. La aceste în
treceri au participat cei mai 
buni sportivi din școlile gene
rale licee și grupurile școla
re miniere și comerciale cali
ficați in etapa 1 pe unitatea

Redăm mai jos întrecerile 
și ciștigâtorii din orașul Pe
troșani. Sala de festivități de 
la Casa pionierului și o sală 
special amenajată la Liceul 
de cultură generală au găzdu
it întrecerile de șah rezervate 
elevilor școlilor generale și 
respectiv elevilor din catego
ria 15-19 ani din licee și școli 
profesionale.

lată primii trei clasați: Ca
tegoria 11-14 ani fete: 1) E- 
dith Loy, școala generală nr. 
4: 2) Minodora Trocan. școa
la generală nr. 1: 3) Rozalia
Izcdlacsek. de la școala gene
rală nr. 4 și Claudia Cipu, 
școala nr. 1. fiecare cu două 
puncte și jumătate: Băieți: 1) 
Radu Constantinescu: 2) Da
niel Marcau, ambii de ia Școa
la g< nerală nr. 5: 3) Marin Du- 
duială. școala generală nr. 2: 
Categoria 15-19 ani. fete: 1) 
Adina Carabă: 2) Elena Mol
dovan. ambele de la Liceul de 
cultură generală: 3) Paraschi- 
va Duhăneanu. școala profesi
onală comercială: Băieți: 1) 
Cornel Pâșcălâu; 2) Laurent iu 
loaneș. ambii de la Liceul in
dustrial minier: 3) Ladislau 
Weiich. Liceul de cultură ge
nerală: Tenis de masă: catego
ria 11-14 ani, fete: Mihaela 
Bordei, școala generală nr. 1: 
2) Magdalena Olasz: 3) Zorica 
Kibeti. ambele de la școala 
generală nr. 5: Băieți: 1) Flo
rin Roșu; 2) Andrei Laszlo. 
ambii de la școala generală 
nr. 5: 3) Dan Perl, școala ge
nerală nr. 1: Categoria 15-19 
ani, fete: 1) Mariana Zamfir. 
Grupul școlar minier: 2) Lili
ana Samoilâ: 3) Mihaela Aba- 
lașei. ambele fje la Liceul de 
cultură general^: Băieți: 1) 
Emil Pepelea, Liceul industri
al minier; 2) Florin Sitescu, LL

Reîntors doar de cîteva zi
le din tabăra de pregătire 
de Ia Călimăneșli, lotul di- 
■i izionarei A de lotbal — Ji
ul Petroșani a Început o no
uă etapă din seria pregăti
rilor din această perioadă 
precompetițională. Antrena
mentele zilnice, deslășurate 
intr-un ritm intens la Căli- 
măneșli în sala de forță, iar 
refacerea fiind iăculă in ba
zinul acoperit, cu apă sul- 
iuroasă, vor li continuate in 
aceste zile pe stadionul din 
Petroșani. Jucătorii de la 
Jiul au susținui deja trei 
meciuri de verificare a po
tențialului echipei, de omo
genizare a compartimentelor 
de joc in compania unor for
mații de categorie inferioa
ră. Astfel, în 27 ianuarie a.c., 
elevii antrenorului Traian I- 
vănescu au avut drept par
teneri de întrecere pe com
ponența formației cîșligă- 
loare a ediției precedente a 
.Cupei României", Chimia 
Rîmnicu Vîlcea. Scorul în
registrat a fost defavorabil 
(2—1) „l'r-lui nostru. In 31 
ianuarie ax:., la Tîrgu Jiu, 
drept parteneri de întrecere 
iotbaiiștii Jiului i-au avut 
pe jucătorii de la Minerul 
Rovinari. Rezultatul partidei 
1—1. Duminică 3 februarie 
a.c., la Deva, în compania 
Mureșului, Jiul a obținui o 
victorie categorică cu scorul 
de 4—1. Golurile oaspeților 
au lost înscrise de Rozsnai, 
‘Aulțescu și Stocker (de do
uă ori), iar pentru gazde a 
marcat Șchiopu.

Miercuri, fotbaliștii de la 
Jiul vor susține un nou meci 
în compania colegilor lor de
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VARȘOVIA 4 (Agerpres).
— Turneul internațional fe
minin fulger de handbal, des
fășurat in localitatea polone
ză Liublin s-a încheiat cu vic
toria echipei Vulturul Ploiești. 
Handbalistele -românce au în
vins cu scorul de 9—6 (6—3) 
formația locală M.K.S. și au 
ciștigat cu 16—5 (8—1) jocul 
susținut cu echipa Budovliani 
Kelce. Pe locul secund s-a cla
sat M.K.S. Liublin. care a în
trecut cu scorul de 13—9 
(4—3> pe Budovliani Kelca. 

ceul de cultură generală; 3) 
Liviu Brînzu. Grupul școlar 
minier.

J. baloi

La Vulcan — 
două zile 

de întreceri animate
In zilele de 2 și 3 februarie, 

in sălile clubului minier din 
Vulcan a avut loc faza pe în
treprindere a „Cupei tineretu
lui" la șah și tenis de masă, 
concursuri la care au partici
pat. în prima etapă, peste 
1 000 de concurenți.

Această participare nu
meroasă se datorează îndeo
sebi organizației U.T.C. din 
întreprindere și comitetului 
sindical care au acordat un 
sprijin substanțial la mobili
zarea participanților și la or
ganizarea concursului.

După prima fază, pe între
prindere, au fost premiati cu 
diplome numeroși cîștigători 
pe sectoare, care s-au dovedit 
deosebit de ambițioși și dor
nici de a obține victoria.

In această fază finală, pc 
lingă ambianța generală deo
sebit de antrenantă și buna 
dispoziție a competitorilor, 
excelenta organizare și atmos
fera sportivă in care s-au 
desfășurat întrecerile, au con
stituit factorii care au făcut 
ca întrecerile să se ridice la 
un înalt nivel competițional.

Primilor clasați le-au fost 
înminate premii în materiale 
si echipament sportiv precum 
și diplome.

latâ-i pe cîștigători:
Șah: 1) ion Murărița și Mi

hai Popescu: 2) Teodor Arvin- 
te; 3) I. Arvit, Carol Medgye- 
și și Wili Theil. De menționat 
că nici după baraj nu au pu
tut fi stabilite alte locuri pen
tru concurenți.

Tenis de masă — fete: 1) E- 
lisabeta Teglas. 2) Magdalena 
Fozokoș; Băieți: 1) Daniel Co- 
dreanu: 2) Constantin Trufaș: 
3) Mircea Cobori.

Popice: 1).Ion .Pop: 2)- E 
Cimpean: 3) T. Dina.

I. CIORTEA 
corespondent

O nouă etapă a pregătirilor
echipei Jiul

la C.S.M. Reșița. Urîndu-le 
succes la confruntarea de 
miine. Ic dorim fotbaliștilor 
de la Jiul efectuarea unor 
pregătiri cit mai bune în 
care să acumuleze o condiție 
fizică excelentă, care, îm

Aspect de la unul din primele antrenamente ale fotba
liștilor de la Jiul din acest an.

Foto l I. NICOLAESCW

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— Victorios in turneul de la 
Richmond (grupa I-a a circu
itului W.C.T.). tenismanul ro
mân Ilie Năstase se află în 
fruntea clasamentului acestei 
grupe cu 137 puncte, urmat de 
iugoslavul Nikola Pilici — 
114 puncte și americanul Tom 
Gorman — 102 puncte.

In finala de la Richmond 
lui Năstase i-au fost suficien
te 45 de minute pentru a-1 în
vinge în două seturi: 6—2, 
6—3 pe Tom Gorman. Româ
nul. transmite corespondentul 
sportiv al agenției Associated 
Press, a jucat excelent în a- 
ceastă partidă, etalind cu vir
tuozitate întreaga sa gamă de 
lovituri preferate.

Au fost stabiliți 
campionii orașului 

Lupeni
In ziua de 3 februarie, s-a 

desfășurat. în sala de sport 
din Lupeni. faza pe oraș a 
..Cupei tineretului" la tenis de 
masă pentru jucători pinâ la 
18 ani (nelegitimați).

Competiția a reunit la start 
un număr do 107 concurenți. 
băieți și fete, care, împărțiți 
pe categorii de vîrstă au lup
tat cu ambiție și curaj pentru 
cucerirea unui loc fruntaș in 
acest concurs, disputat după 
sistemul turneu.

Condițiile oferite participan- 
ților (opt mese de joc și una 
de antrenament) au permis a- 
cestora să practice jocuri bu
ne iar profesorului antrenor 
Eduard Gydngyosi să descope
re, începind cu sportivii de la 
categoria 6-10 ani. tinerele ta
lente, viitori posibili campi
oni ai mingii de celuloid.

Dar iată rezultatele înregis
trate: categoria 6-10 ani. fete:
1. Marioara Mărcuș; 2. Ani- 
șoara Mărcuș; 3. Voichlța Dan, 
toate do la Școala generală nr. 
6: băieți: 1. Ionel Tămășan 
(Școala generală nr. 6); 2. A- 
drian Culda (Școala generală 
nr. 1); 3., Mihai Moțcu (Școala 
generală nr. 6): categoria 11 
— 14 ani. fete: l.Lenuța Bră- 
dățean (Școala generală nr. 6);
2. Rodica Vasian (Școala ge
nerală nr. 2): 3. Lucia Doicear. 
(Școala generală nr. 6): băieți: 
1. Ianos Benyovszky (Liceul 
Lupeni): 2. Ionel Jelcr (Școa
la generală nr. 1); 3. Ion Tă- 
r.ase (Liceul Lupeni); categoria 
15-18 ani. fete: 1. Rodica Cos- 
ma (Școala generală nr. 2); 2. 
Drăghița Angliei (Școala ge
nerală nr. 3); 3. Erika Roth
(Școala generală nr. 2); bă
ieți: 1. Petru Huda (Grup șco
lar minier Lupeni); 2. Con
stantin Grînaru (Grup școlar 
minier Lupeni); 3. Iani Cior- 
vasi (Școala generală nr. 6).

Zoltan KIRALY-jr. 
student

preună cu cunoștințele leh- 
nico-laclice individuale, să 
Ie permită acestora un debut 
sub bune auspicii în cea de-a 
doua parte a campionatului.

I. T-

Proba de dublu a revenit 
perechii Nikola Pilici — Al
lan Stone, care a învins cu 
6—3, 3—6, 7—6 cuplul austra
lian Phil Dent — John Ale
xander.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Tinârul mare maestru sovie
tic Anatoli Karpov în vîrstă 
de 22 de ani. desemnat după 
cum se știe cel mai bun șahist 
din lume pc anul 1973. și-a 
confirmat valoarea, învingîn- 
du-1 pe compatriotul său Lev 
Polugaevski în meciul disputat 
la Moscova în cadrul sferturi
lor de finală ale turneului 
candidaților la titlul mondial.

Meciul s-a încheiat cu sco
rul general de 5,5—2.5 puncte

Campionii municipali 
desemnați 

la diferite categorii 
de vîrstă la schi

La 3 februarie a.c. 
pe pirtia Slima din masivul 
Paring a avut loc etapa mu
nicipală a ..Cupei Tineretu
lui" la schi, la care au par
ticipat 60 de campioni ai 
asociațiilor sportive din în
treprinderi. instituții și 
școli.

Desfășurată intr-un cadru 
ambiant, competiția s-a bu
curat de o ireproșabilă or
ganizare asigurată do comi
sia municipală de schi, pre
cum și a stării zăpezii, de 
asemenea excelentă. S-a do
vedit și cu acest prilej câ in 
întreprinderi, instituții și 
școli există tineri talentați. 
dar baza materială existen
tă nu acoperă necesitățile ! 
și se impune ca sindicatele, 
organizațiile U.T.C. să acor
de în viitor o mai marc 
preocupare pentru asigura
rea celor necesare practică
rii sporturilor de iarnă.

Inexplicabil a fost faptul 
că, la acest concurs de ma
să, cu caracter republican, 
au lipsit tineri din între
prinderi și școli care, deși 
dispun de secții de schi și 
bază materială, nu au avut 
reprezentanți (Energia Pa- 
roșeni. Minerul Lupeni. Pa
rîngul Petroșani. Jiul Pctri- 
la. Liceul Luneni).

După disputarea probelor 
tehnice, iată primii trei cla
sați: SLALOM URIAȘ, ca
tegoria 15-19 ani. băieți: 1) 
Carol Feicr, F.S.H. Vulcan; 
2) Ștefan Boleneși, Liceul 
industrial Petroșani: 3) Mir
cea Mărilă, Liceul Petroșani: 
Categoria 19-30 ani: 1) Pe
tre Stoica, Educatorul Lu- 
perii; 2) Ion Ilia, Utilajul 
Petroșani; 3) Adalbert Ka
to. Liceul industrial Petro
șani. FOND FETE, catego
ria 15-19 ani: 1) Ghizela 
Nemecsek, Grupul școlar 
minier Lupeni: Categoria 
19-30 ani: 1) Maria Imling, 
Energia Paroșeni; Băieți, 
categoria 15-19 ani: Nicolae 
Ciurea, Ion Vlaicu și Doru 
Rusii. Grupul școlar minier 
Lupeni; Categoria 19-30 ani: 
1) 7x)ltan Ușurelu, Minerul 
Lupeni: 2) Iacob Imling; 3) 
Gigei Oprea, ambii de la 
Grupul școlar minier Lu
peni.

A. SLABII

Comenzi scurte, ordonate 
ritmic la intervale de timp re
lativ scurte, desfăceau sau re
grupau „pachetul" sportivilor 
ce bate zilnic kilometri în
tregi în împrejurimile sălii de 
sport a Institutului de mine 
sau pe bitumul acoperit cu o 
crustă dură de gheață a te
renului de handbal din apro
piere. După silueta impună
toare a unora recunoaștem cu 
destulă ușurință pe componen- 
ții XV-lui petroșănean Știința 
de această dată... 23 la număr. 
..Profesorul" de pe margine, 
Constantin Bâltărețu alternea
ză în programul său exerciții 
fizice, ce dezvoltă rezistența 
la efort, cu acelea ce șlefuiesc 
îndemânarea și iuțeala. Deo
camdată, balonul este lăsat pe 
planul al doilea în cadrul Pre
gătirilor, prezența sa fiind 
mai rară și uneori chiar ine
xistentă.

Cîteva clipe de răgaz pentru 
monomul alcătuit din acești 
tineri, dornici de afirmare, 
dornici de a readuce Petroșa- 
niului. suporterilor de aici, 
satisfacțiile trăite cu puțini 
ani în urmă: ocuparea unui 
loc pc podiumul laureaților. 
Profităm de acest scurt respi- 
ro acordat elevilor săi de tî- 
nărul antrenor Băltăreții, ră- 
pindu-1 pentru citeva minute 
pentru a-i solicita vești de ul
timă oră în legătură cu prepa
rativele ce le efectuează in ve
derea reluării activității com- 
petiționale:

— Am început pregătirile 
încă din 10 ianuarie, ne reia- 

în favoarea lui Anatoli Kar
pov.

Cîștigînd cea de-a opta par
tidă, Karpov a obținut cea 
de-a treia victorie, punctaj, 
care conform regulamentului, 
i-a asigurat calificarea în se
mifinale.

La Palma de Mallorca, în 
meciul dintre Tigran Petro
sian (U.R.S.S.) și Lajos Por- 
tisch (Ungaria) arbitrii au 
consemnat remiza și in cea de 
a 9-a partidă, astfel că Petro
sian continuă să dețină un a- 
vantaj de un punct.

Marii maeștri Viktor Korci- 
noi (U.R.S.S.) și Henrique 
Costa Mecking (Brazilia), ca- 
re-și dispută calificarea la 
Augusta (Georgia), au între
rupt cea de-a 9-a partidă, bra
zilianul avind avantaj poziți-

Gimnastica zilnică — In 
sensul larg al noțiunii de prac
tică a exercițiilor fizice, care 
să compenseze lipsa de miș
care și să răspundă nevoii 
respective, este una din solu
țiile posibile, la îndemîna fie
căruia dintre noi. Este știut 
faptul că. în lipsu unui exer- 
t ițiu corespunzător, orice func
țiune și sistemul do organe 
care îi corespunde decade, le
nevește. se atrofiază, își pier
de caracteristicile și parame
trii funcționali superiori, u- 
zîndu-se prin neînlrebuințare 
Gimnastica zilnică are meni
rea mai modestă de a între
ține. prin exercițiu, funcțiile 
dc mișcare, menținînd para
metri caracteristici la un ni
vel satisfăcător pentru vîrstă 
practicanților. Ea are în pri
mul rînd, o funcție profilac
tică. de prevenire a deterio
rării fizice și a urmărilor, dc 
multe ori de natură maladivă 
•'are o însoțesc.

Desigur, o mulțime de efec
te favorabile nu pot fi consta
tate decîl în urma fixării 
practicii gimnasticii zilnice 
într-o obișnuință. Introdusă 
din inițiativa Ministerului E- 
ducației și Invâțămîntului. în 
școlile generale de 10 ani. în- 
cepînd cu anul 1971. gimnas
tica zilnică s-a extins. în șco
lile de toate gradele, licee 
școli profesionale și tehnice.

Ordinul M.E.I. prevede că 
„gimnastica zilnică a elevi
lor este o acțiune ce face par
te integrantă din regimul șco
lar". Ea nu este o problemă 
a profesorului de educație fi
zică. așa cum greșit au înțeles 
unele cadre do conducere din 
școli, ci este o problemă a 
întregului corp profesoral 
care trebuie să contribuie din 
plin la rezolvarea ei. Bineîn
țeles câ datorită compelențe: 

Imagine dintr-una din ultimele partide susținute de rugbiști in propriul fief.

de ia Știința doresc reabilitarea
tează Constantin Băltărețu. La 
început pentru o readaptare 
treptată la efort am efectuat 
numai două antrenamente pe 
săptămînă,. ambele in aer li
ber. Apoi, numărul acestora 
l-am dublat prin alte două 
antrenamente ce le avem în 
sala de sport a institutului, an
trenamente la care se pune un 
accent deosebit pentru dezvol
tarea forței. După 10 februa
rie, vom pleca la Izvorul Mu
reșului sau Bușteni pentru 
continuarea „stagiului" în- 
tr-un ritm mai intens. Timp 
de 15 zile, într-una din aces
te minunate stațiuni băieții 
mei vor trebui să uite absolut 
loate plăcerile ce-i înconjoară, 
spre a rezista la două antre
namente „tari" in fiecare zi. 
Vor fi două săptămini de 
„foc“ care vor decide în mare 
măsură mult sperata noastră 
ascensiune în clasament.

— Ați perfectat și jocuri de 
verificare?

— După cum se știe, pentru 
noi rugbiștii această problemă 
este mai dificilă. Cred totuși 
câ, cel puțin 5 asemenea în- 
tilniri o să susținem tic cu e- 
chipe bucureștene. fie cu 
C.S.M. din Sibiu. Nimic sigur 
deocamdată, dc unde și o con
centrare a eforturilor condu
cerii secției pentru perfecta
rea acestor partide. Altfel ris
căm să ratăm startul, fapt ce 
ar impieta în mod serios asu
pra bunelor noastre intenții 
de a termina campionatul pe 
unul din primele 4 locuri.

onal. Scorul în această intîlni- 
re. după opt partide încheiate 
este de 5—3 in favoarea mare
lui maestru sovietic, căruia îi 
mai trebuie o victorie pentru 
a se califica și el in semifina
le.

SOFIA 4 (Agerpres). — Dis
putat la Ruse, meciul amical 
de fotbal dintre formația 
Sportul Studențesc București 
și echipa bulgară Dunav s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 în 
favoarea gazdelor.

TELEX 

sale profesionale, profesorii’ 
dc educație fizică este cel ca
re ajută în primul rînd la or
ganizarea acestei activități și 
tot el este cel care alcătuiește 
programul de gimnastică, du
pă modelul elaborat de minis 
ier, dar la aplicarea practică 
trebuie să participe toate ca
drele didactice din școală.

Gimnastica zilnică se poate 
efectua fie înainte dc începe
rea cursurilor, fie în recrea

Minte sănătoasă 
în corp sănătos!

ția mare. In cazul în care 
programul se efectuează înain
tea începerii primei orc. ele
vii vor trebui să vină la școa
lă mai devreme cu 10-15 mi
nute sau să se prelungească 
cu 10-15 minute ultima oră 
cînd gimnastica se efectuează 
în pauza maro. In nici un caz 
nu trebuie folosit timpul dc 
recreație, el rămînînd inte
gral la dispoziția elevilor.

Profesorul de educație fi
zică. împreună cu conducerea 
școlii, stabilește locul de des
fășurare a exercițiilor care 
va fi ales în funcție de con
dițiile materiale, de suprafața 
curții sau a terenului dispo
nibil și va ține seama de mă
rimea efectivului cu care lu
crează.

Cel mai indicat este să se 
lucreze în aer liber. în curtea 
sau pe terenul de sport al șco
lii. Profesorul de educație fi
zică este cel care stabilește 
programul de gimnastică ce 
trebuie efectuat. în funcție dc

— Cu ce lot veți aborda a- 
cest obiectiv?

— Vă rog să-l notați: Talpă, 
Orlclecan, V. Radu, Tufeanu, 
Moroe, Ștefan, Florian Con
stantin. Rădulescu, Neagu, 
Fălcușan, Abribula, Dumitru. 
Stoica, Burghelea. Stănculea- 
nu, Veștcmeanu, Martin, Chi- 
riță. Tărlungeanu, Balica, 
Domnișan, Sorin Lăzăroiu. 
Ultimul este un nume nou la 
noi. Lăzăroiu a venit în Va
lea Jiului de la clubul bucu- 
reștean Rapid, cu mari spe
ranțe și ambiții de a deveni 
un pilier titular în echipă.

— Constat absența din lotul 
enunțat de antrenorul Băltă
rețu a jucătorului... Băltărețu. 
Este vorba de o renunțare la 
activitatea competițională?

— Eu. sper, că, numai tem
porară. Am fost bolnav de he
patită în această iarnă, fiind

Agenda sportivă 
săptămînală

© La nivelul unităților:
— In școlile generale — 

încheierea etapei de masă 
a „Cupei tineretului", la 
categoria 6-10 ani.

— In întreprinderi și in
stituții — desfășurarea e- 
tapei I a cupelor pe ramuri 
de producție (Preparatorul, 
Minerul, Educatorul, Cefe
ristului, Comerțului) la șah, 
tenis de masă și popice.

© La nivelul municipiu
lui:

— Schi — Etapa județea
nă a campionatului repu
blican de seniori; Etapa ju
dețeană. „Cupa tineretului" 
la categoriile 11-14 și 15-19 
ani.

Ambele se vor disputa în 
masivul Paring.

— Patinaj, etapa jude
țeană a „Cupei tineretului" 
la categoria 11-14 ani (pa
tinoarul „Minerul" Lupeni).

— Sanie, etapa județea
nă a „Cupei tineretului" la 
categoriile 11-14 și 15-19 ani 
(Pirtia Paring);

— Tenis do masă. Cupa 
„16 Februarie" pentru co
pii, Lupeni;

— Popice, etapa a V-a a 
campionatului municipal.

C.M.E.F.S. 

modelul elaborat de minister.
In vederea însușirii •’< m?i 

.(•rccte a exercițiilor și pentru 
obț nerea maximumului de e- 
ficiențâ, se recomandă > un 
program să fie repetat o pe
rioadă mai îndelungată dc timp 
(4-6 .‘ăf. tămîni), iar ••eni- 
ț’ile tă (ic cunoscute. -.llnrrn- 
te de către elevi.

Se știe că pozițiile statice 
rlin timpul orelor de curs au 
efecte negative asupra țin1’ 

tei elevului, ele ducînd la in
stalarea unor vicii de atitudine 
(scolioze, cifozc), ori tocmai 
in vederea preîntîmplnfirii și 
combaterii acestor efecte gim
nastica trebuie practicată zil
nic. De asemenea, trebuie să 
avem în vedere că în timpul 
a 2—3 ore de curs, elevii de
pun un deosebit efort intelec
tual și că exercițiile fizice duc 
la destinderea activă, compen- 
sînd eforturile intelectuale de
puse. Alegerea exercițiilor 
trebuie făcui 5 cu multă aten
ție, în funcție de vîrstă colec
tivului căruia i se adresează 
Pentru acest lucru și din con
siderente de ordin organizato
ric, se recomandă lucrul pc 
clase și nu cu întregul colec
tiv al școlii odată. Exercițiile 
trebuie să fie simple sub ra
port tehnic, atractive și să se 
adreseze principalelor grupe 
musculare. Ele trebuie să fie 
corective și capabile să acțio
neze în mod optim, marile 

acum obligat să privesc totul 
doar de pe margine, probabil 
numai pînă in vară.

— Suporterii, așteaptă de la 
rugbiștii Științei...

— ...mult mai mult decît am 
arătat în această toamnă. Știu 
foarte bine că după satisfacți
ile oferite de garnitura de a- 
cum doi ani, publicul s-a o- 
bișnuit cu succesele. Le dorim 
și noi. dar trebuie sâ ținem 
cont și de faptul că avem un 
lot mult întinerit. Pe atunci. 
Știința alinia 7 internaționali 
activi. Azi are numai doi. Or- 
telecan și Florian Constantin. 
Alături de ei. de Moroe. Tal
pă, Abribula, cei mai tineri 
vizează deplina afirmare spor
tivă. Este marele nostru atuu 
în această primăvară. Sîntem 
obligați să-l valorificăm din 
plin.

Nicolae LOBONȚ 

| ^AH
De la recreere la performanță

Vinerea trecută, la sediul C.M.E.F.S. a avut loc 
ședința comisiei municipale dc șah care a analizat 

: startul desfășurării etapei I a campionatului repu-
; blican pe echipe și individual, a competițiilor de
= masă și a activității recreative de la cluburi și casele
i de cultură.

Din discuțiile purtate a reeșit preocuparea clubu-
i rilor sindicatelor din Lupeni, Petrila, Lonea, liceelor
j de cultură generală Petroșani și Lupeni. cît și a ma-
; jorității școlilor generale din Valea Jiului, pentru
î activizarea șahului, pentru atragerea unui număr «

mare de tineri la practicarea lui. Participanții au î 
scos în relief și slaba preocupare a Casei de cultură j 
Petroșani, care nu se străduiește de a oferi minimul ■ 
de condiții pentru iubitorii șahului.

Privind activitatea competițională, comisia este j 
îngrijorată de soarta echipei divizionare Jiul Petroșani, ; 
care nici la această ședință nu a participat, manifestînd • 

: totală indolență față dc viitoarea sa participare în î
: campionat.

La finalul ședinței, comisia a stabilit următoarele : j
— etnpa municipală a „Cupei tineretului”, la ca- j 

tegoria 11-14 ani, să se desfășoare in data de 24 fe- j 
bruarie, in orașul Lupeni ;

— echipele pentru competițiile sindicale să fie for- j 
mate din 3 sportivi;

— în afara competițiilor prevăzute în calendar î
s-au stabilit două competiții ; cupa „1 Mai”, și „23 j

5 August", dedicată echipelor mixte reprezentative ale j 
asociațiilor, după formula 44-2 (femei) 4- 1 junior, ș 
iar cupa „Preparatorului” să se dispute sistem turneu, j 
cu etape la fiecaro preparat ie.

Comisia a solicitat sprijinul din partea Consiliu- ; 
lui municipal al sindicatelor pentru îmbunătățirea bazei ;

j materiale de la cluburi și casele de cultură.

funcții ale organismului (res
pirație. circulație) să alcătu
iască un ansamblu original de 
exerciții de gimnastică. de 
scurtă durată, de intensitate, 
variabilă și de structură co
ordonatoare mai mult sau mai 
puțin complexă. răsptinzînd 
condițiilor tehnice, fiziologice 
și psihomotorii de moment ale 
elevului. Participarea conștien
tă și activă a elevilor, stimu
lata de cunoașterea scopului 
pe care trebuie să-l atingă 
constituie una dintre condi
țiile hotărîtoare în asigurarea 
eficienței gimnasticii zilnice, 
activitate care depinde numai 
de modul în care ea este or
ganizată. /\colo unde condi
țiile materiale permit, se poa
te folosi cu succes stația de 
amplificare atît pentru comen
zi cît și pentru îmbinarea a- 
cestora pe un fond muzical.

Discuțiile cu cadrele didac- 
tice, cu diriginții. cu elevii 
precum și cu părinții lor, des
pre importanța acestei acti
vități cu Caracter social sînt 
doar cîteva dintre măsurile cele 
eficiente în vederea obținerii 
unui randament maxim. Ar 
fi bine ele asemenea ca pro
gramele de exerciții să fie a- 
fișate cît mai vizibil, pentru 
ca elevii să le poată avea o- 
ricînd la îndcmînă.

Imperativul care trebuie să 
ne conducă este următorul : 
oferiți o mică parte din timpul 
și voința dumneavoastră 
pentru gimnastica zilnică 
convinși fiind că atit timpul 
cît și efortul depus nu se iro
sesc în zadar. Veți avea de 
ciștigat simțindu-vă mai în 
putere, mai vioi, mai veseli.

Prof. Dorel VLADISLAV
Școala generală nr. 5 

Petroșani

| POPICE 

Rezultatele 
etapei a IV-a

I din 2-3 j 
februarie

- Minerul Lupeni — I I Minerul Uricani 4131 •
— 4 181 p.d.; Preparația | 

IPetrila — Parîngul Lo- I 
nea 3 886 — 4 544 p.d.;

I Constructorul minier — I 
Utilajul 4 515 — 4 650 I 
p.d.; Vîscoza Lupeni — I

IJiul II Petrila 4 425 — |
4 101 p.d.

I In general rezultatele II etapei a IV-a au fost ce- J
■ le scontate, remareîn- |
I du-se prima victorie a I
| minerilor din Uricani și I
I frumoasele rezultate ob- |
I ținute de echipele Utila- ■
| jul, Parîngul Lonea și |
■ Constructorul minier, .I care au depășit granița I
I mediocră de peste 4 500 •

p.d. •
Ținind cont de rezul- *

I țațele individuale. pu- I
Item alcătui, la cererea I

popicarilor, echipa sâp- 1
tâmînii: Oskar Berki |I (junior) — 807 p.d.; loan ■
Torok — 810 p.d.: Iuliu I

IVenczel — 818 p.d.; A- ’
urel Suciu — 805 p.d.; I

I Carol Cocsis — 805 p.d., j
juniorul Gh. Albu — ■

. 757 p.d.
*

I In prima etapă a re- I

I turului diviziei naționa- I 
le A de popice. Ia Baia I

IMare. popicarii petri- | 
leni de la Jiul au întîl- . 
nit pe cei din formația I

I Minerul (scorul înregis- • 
trat: 4 823 — 4 726 p.d.). I

IEvoluînd destul do slab. | 
jucătorii din .Valea Jiu.- | 
lui au obținut rezultate |

I modeste, dintre care a- i 
• mințim doar pe cele re- I

Ializate de juniorul loan
Popa (813). Iosif Balog I1 (805) și îon Biciușcă *
(797). |
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Fiecare comunist poartă răspunderea
pentru reducerea cheltuielilor

neproductive in sectorul unde muncește I
Pornind d.- la cerința. îi 

dc precis formulată in i 
vîntareu tox-arașuhn Nkol 
Ceaușcscu, la plenara con 
nâ a CC al P.C R si Con 
Hului Suprem al 
Economice și Soci; 
mâniei. din 27-21 
1973. și anume w 
pune în centru) in 
tro activități sarci 
eficientei economic 
cfirîi calității producției 
ducerea cheltuielilor ș; 
rirea rentabilității fi 
întreprinderi, comuniștii 
nizațicl de bază a sectari 
de la E.M. Petrila. au 
zat în cadrul recentei 
generale de partid, 
cum se preocupă conducere 
sectorului pentru reducere 
cheltuielilor neproductive.

Punerea in dezbaterea mem 
brilor de partid a problemei 
amintite, nu este întîmplâtoa- 
re. Semnalul de alarmă a 
fost tras de biroxil organi
zației de bază 
Gheorghe Giurgiu) 
bună dreptate 
împăca cu sui 
se plate: 
vagoane, 
tă. 
anul 1973. 
lei — sumi 
apreciată c 
re pentru sector, 
buîe trasă concluzia câ 
colectiv muncește rău. că pro
blemele 
rului X. 
revin 
muniștii 
bun început trebuie spus NU.

Materialul prezentat in a- 
dunarea generală de tovară
șul Ștefan Szekely, șeful sec
torului. a subliniat faptul că 
se reușește în mare măsură 
sâ se asigure aprovizionarea 
sectoarelor productive cu ma
teriale de susținere ca lemn, 
betonite. elemente metali
ce și alte materiale ca ci
ment, balast, piatră concasa- 
tâ carburanți și lubrefianți. 
In cursul anului trecut au 
fost descărcate 1985 dc va
goane însumînd în total 
58 046 tone materiale, din 
care, numai lemn de mină 
si cherestea reprezintă 
vagoane, cu 37 660 tone.

Cum se explică totuși 
tuația că locația plătită 
atît de mare. ținînd seama 
că la descărcarea vagoanelor 
se utilizează două macarale 
de mare capacitate ?

în cadrul analizei efectuate 
au fost scoase în evidență 
cauzele acestei situații : sla- 
.ba organizare a efectivelor de 
-către șefii de. schimb. lipsa, 
unor efective față de numă
rul planificat. rieritmicita-
tea introducerii vagoanelor
in depozit, absențele de 
serviciu care se ridică 
2 521 zile, din care 163 zile-

Dezvoltnr 
le a R.

ui

•i.

ipră

boBlâ din cauză de accidente. Pentru ca lucrurile să so

absențe reprezintă

schimbe 
X, orgai 
consideră

in bine la 
nizația dc 
necesar să s

sectorul 
partid 

o mani-
s’“ 50 1 â din pagubele crea- feste mai multă exig.■nță din

arin iMnta locațiilor amin- parton conducerii tchnico-
Lite. iirul acestor cauze se administrailiw față di • fndc-

igă și faptul efi maca- plinirea sarcinilor d< plan.
1974

: po

nu

(secretar 
care, pc 
se poate 
mari ce 

pentru locațiile de
Din analiza făcu- 

rezultă că. numai pentru 
’ * s-au plătit 285 000 

lâ care nu poate fi 
decît ca o pierde- 

Oare fre
est

?conomice ale secto- 
obligațiilo ce le 

au fost uitate de co- 
organizațici ? De la

stat in me- 
pe lună nouți- 

In pricina defocțiu-

utți romu- 
x? numără 

Răduca, Constantin

il

Viața
de partid

Uăltcanu. Tudor Ungurennu. 
l.catcrina Clnrcr. Iosif Ca
zan. loan Horvath. Mihai 
Strafuschj, Iosif Karacsony 
ș a au dai dovadă de matu
ritate politică 
tate partinică, 
la răspunderea 
pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de plan, ei nu 
criticat aspectele negative 
manifestate în activitatea 
sectorului si au făcut în a- 
i 'lași timp propuneri valo
roase pentru lichidarea 
iunsurilor și întărirea 
ciplinci sub toate aspectele.

Mulți vorbitori s-au referit 
l.i răspunderea ce revine bi
roului grupei sindicale pen
tru soluționarea problemelor 
legate de protecția muncii 
și eliminarea pericolelor de 
accidente și îmbolnăviri pro
fesionale. Au fost criticați 
acei salariați care nu-și fac 
conștiincios datoria sau tole- 
î-. azâ abaterile subalternilor, 
sau a tovarășilor de muncă 
cum a fost cazul lui Alexan
dru Mihalcea și Iuliu Fazekaș.

și combativi- 
Pomind de 

ce le revine

nca- 
dis-

să urmărească cu 
răspundere întări! 
plinei și soluționai' n probii 
melor tehnico ale muncii, 
fie mai bine întreținute ăniii 
forat. înguste din depozite, 
să se monte ' ironi 
pentru a u 
menilor.

Va trebui sâ stea mai 
in atenția conducerii sectoru
lui problema mecanizării des
cărcării vagoanelor la depo
zitul de materiale.

Ințolcgînd cerințele pc 
anul 1974 le pune în faț< 
muniștilor. a tuturor sal: 
ților dc la sectorul X 
E. M. Petrila trebuie 
se facă mai mult pentru 
creșterea eficienței economi
ce și reducerea cheltuieli
lor materiale neproductive, 
printr-o mai bună organizare 
a muncii și folosirea la maxi
mum a timpului dc lucru.

Prin problematica abordată 
și dezbaterile purtate in adu
narea generală, această ana
liză asupra modului cum 
conducerea sectorului se preo
cupă de reducerea cheltuieli
lor nceconomicoase. se în
scrie în preocupările cele 
mai actuale ale comuniștilor 
pentru ca sarcinile trasate 
de conducerea superioară de 
partid și de stat să fie înde
plinite exemplar în cursul 
anului 1974. anul marilor eve
nimente politice și istorice pe 
care întregul nostru popor lc 
întîmpină cu răspundere și 
hotărire exprimată în fapte.

Răspundem celor ce ne scriu Omul de bază

al 
sâ

EUGEN STRIKBERGER 
membru al comitetului de 

partid 
al E. M. Petrila

l’etro- 
la su-

Concurs republican de afișe

© TOM A GIIAȚTU, 
șani: Reducerea de 30 
lâ a impozitului pe veniturile 
din salarii realizate Ia locul 
permanent de muncă se apli
că salariaților care au in între
ținere mai mult de trei per
soane (deci cel puțin 4 per
soane) și un salariu tarifar 
brut de pînă la 2 500 Ici lunar, 
dacă sint îndeplinite, cumula
tiv. și celelalte condiții prevă
zute do reglementările în vi
goare.

Pentru pensionari (cazul 
dumneavoastră) care sînt în 
același timp și angajați cu 
contracte de muncă pe durată 
nedeterminată, se ia în consi
derare. la încadrarea in pla
fonul de mai sus. totalul ve
nitului realizat din 
salariul brut tarifar 
drare.

pensie și 
de înca-

© UN GRUP DE
E.M. Dîlja: Verificind cele se
sizate de dv. redacției, condu
cerea E.M. Dîlja a constatat 
că. intr-adevăr, un număr de 
pensionari gradul III. inca-

MINERI.

drați ca 
lucrează 
ferate dt

muncitori necalificați 
i la întreținerea căilor 
le transport activitate 

care nu reclamă insă un efort 
fizic deosebit. In scrisoarea de 
răspuns a E.M. Dîlja se pre
cizează totodată că la stabili
rea noilor locuri dc muncă a 
pensionarilor se are in vedere: 
diagnosticul comisiei de ex
pertiză, nevoile producției pri
vind completarea diferitelor^ 
locuri de muncă cu efectivele 
necesare, cit și salariul reali
zat de cel in cauză în momen
tul pensionării.

Nu se poate spune că explo
atarea nu manifestă grijă față 
de pensionari, dar. E.M. Dîlja. 
avind doar 4 stații dc pompe 
in subteran (cu cîtc un mun
citor pe schimb) nu are posi
bilitatea încadrării tuturor 
pensionarilor de gradul 111 — 
circa 200 — la aceste locuri 
dc muncă, iar la stațiile de 
ventilatoare de la suprafață 
sint încadrați atît pensionari 
cit și, mai ales, femei.

al colectivului
(Urmare din pag. 1)

dit-o, aprobată de cîteva mii 
și însușită dc milioane. Tre
buie respectată, așa cum res
pectați și ajutați trebuie să 
fie oamenii cu care lucrezi". 
Așa spune el și așa face. Do
vadă că nu de puține ori 
auzi in mină: „Asia o 
știu dc la nea Tudose". ..Nu 
mă crezi pe mine, întrea- 
bâ-1 pe nea Tudose". ..Da
că nu era nea Tudose.. ’ 
„Dacă ar fi aici nea Tu
dose..."

De fapt oamenii ca el al
cătuiesc forța colectivului 
și cresc eroii Smt oamenii 
cărora faptele le dau man
datul de a spune : „Eu cu 
brigada mea”, „Eu cu or
tacii mei", ..împreună 
colectivul sectorului 
realizat...”

Știm dar nu trebuie
uit'ăm, că aceste colective 
mari sau mici sînt alcătuite 
din acești oameni harnici, 
disciplinați și modești, din 
oameni ca Gheorghe Tudo
se. artificier la sectorul I 
al minei Paroșeni.

In vederea întîmpinării 
Congresului al Xl-lca al 
Partidului Comunist Român, 
a celei dc-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, 
ca și a zilei de I Mai. ziu; 
solidarității internaționale 
oamenilor muncii. Consiliul 
Culturii și Educați43! Socio 
liste organizează un concur' 
republican d>' afișe.

Artiști: sint chemați sâ 
prezinte lucrări caro sâ 
întruchipeze. intr-o formă 
clară, pregnantă, dc mare 
forță dc sugestie. semnifi
cațiile adinei ale acestor 
evenimente, victoriile și ma
rile înfăptuiri ale socialis
mului în țara noastră, parti
ciparea plină de avînt a 
întregului popor, condus dc 
partid la lupta și munca 
eroică pentru eliberarea pa
triei. pentru construirea so
cietății socialiste 
teral dezvoltate

Sînt invitați să 
la acest concurs 
Uniunii artiștilor plastici, ai 
Fondului plastic și arhitect»

De asemenea, poate par
ticipa la concurs oricine do
rește. Numărul de proiecte 
este nelimitat pentru fieca
re concurent.

Afișele se vor prezenta 
ca proiecte definitive, la 
dimensiunile de 70 X 100 cm

Fiecare lucrare va avea 
un motto. Intr-un plic în
chis. piirtînd același motto.

se vor menționa numele și 
adresa concurentului.

Lucrările voi- fi predate 
la Oficiul de expoziții, ~ 
cerești, str. Batiștoi nr. 
după cum urmează:

+ Proiectele pentru 
șui „1 Mai 1974" in 
dc 11-12 martie:

+ Proiectele pentru 
șui „23 August 1974", 
zilele de 3-4 iunie 1974 :

> Proiectele pentru afi
șul „Congresul al XI-lea 
al P.C.R.” — in zilele de 
2-3 septembrie a. c.

Se acordA :

1

1

1

sa

premiu

premiu

premiu

II
de

III
de

8 000

6 000

inultila-

particip' 
membrii

o mențiune
de

de

4 000

2 000

Bu-
13.

afi- 
zilele

afi- 
în

lei

lei

lei

lei

pentru fiecare temă de afiș in 
parte.

Autorii lucrărilor premi- 
tipărite. vor 
premiilor, re- 
folosințfi cu-

ate, ce vor fi 
primi în afara 
muncrația de 
venită.

Informații 
asupra concursului sp 
obține dc la Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste. 
Direcția instituțiilor de spec
tacol artistic și a artelor 
plastice. Casa Scînteii. te
lefon 17 60 10, interior 1246

suplimentare
pol

Maturitate și experiență
(Urmare din pag. 1)

Steagul roșu
REINNOITI-VĂ ABONAMENTELE LA ZIARUL

® ILIE N. STAN, Lupeni: 
In vederea clarificării contri
buției bănești urmează a vă 
adresa Consiliului popular ju
dețean Gorj.

© IOAN MISTRAU, Lu
peni: Organele Centralei căr
bunelui, constatînd nereguli 
in activitatea unor cărăuși 
particulari, a dispus ca trans
portul cărbunelui alocație de 
la depozit Ia domiciliul sala- 
riaților, să se facă exclusiv cu 
autocamioanele exploatărilor, 
compartimentate special în a- 
cest scop.

manevrat cu marc atenție ma
caralele apropiind oaleic dr 
gurile cuptoarelor electrice 
pentru umplerea lor cu oțelul 
lichid și apoi au asigurat de
plasarea lor la forma care 
trebuia umplută. Maistrul șef 
al secției. Vasile Căprar a da: 
semnalul de începere a turnări' 
sub supravegherea atentă a 
maistrului oțelar Ioan Mălă- 
ele. In preajmă se afla de a- 
semenea șeful sectorului pre
lucrări la cald. ing. loan Bota 
Toate operațiile au decurs

normal. Oțelul lichid a umplut 
forma. Odată cu scurgerea 
ultimului strop, pe fețele car- 
ticipanților la ..turnarea ma
rc” se contura bucuria reu
șitei.

.Această primă turnare de 
mari proporții a constituit un 
moment de maximă răspun
dere în munca harnicilor o- 
țelari de la I.U.M.P. în luna 
de debut în anul 1974. Reuși
ta ei reprezintă totodată o 
contribuție efectivă, valoroasă 
la creșterea prestigiului în
treprinderii noastre.

Exigentă maximă față de executarea

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
de lei trimestrial.

Abonamentele se fac la chioșcurile șl difu 
zorii de presă din întreprinderi.

ASIGURATI-VÂ DIN TIMP 
ZIARUL DUMNEAVOASTRĂ PREFERAT !

ca la mama acasă", dar
(Urmare din pag. 1)

pere pc fiecare etaj, sint ca
mere destule libere ! Ar fi 
mult mai bine — îi contra
zicem acum pe aceștia — 
dacă mincarea la cantina mi
nei ar satisface toate exigen
țele, in ce privește varieta
tea și consistența meniurilor 
și oamenii n-ar fi nevoiți să 
renunțe la „serviciile” canti
nei. preferind hrana rece! 
Dar. despre acest lucru, cu 
altă ocazie, cind vom reveni... 
Intrăm în camera nr. 4. la 
primul etaj. în ansamblu, e 
rit se poale de neprimitoare. 
Mobilierul vechi, degradat : 
noptierele — deplorabile, du
lapurile — sparte : nu s-a 
zugrăvit cine știe de cînd : 
pereți afumați. cu multe 
urme ale proastei gospodăriri. 
Constantin Cosma, Ion Sală, 
(d? la sectorul I) și Gelu 
Brașoveanu (sectorul III), deși 
locuise aici ..de vreo lună și 
jumătate", nu se arată prea 
pretențioși. Se mulțumesc.. 
„cum o fi”, nu contează „că 
noi am locuit in condiții și 
mai necorespunzătoare”. Re
cunoașterea insatisfacției e 
implicită și o luăm ca atare, 
mai ales că .. bunul gospo
dar nu așteaptă sâ-i pice 
totul din cer și unele îmbu- 
nă-ipri ambianței generale 
puteau fi aduse chiar de că
tre locatari Observația n-o 
res’rîngem doar la nivelul a- 
restei încăperi, poate fi soco
tită general — valabilă... In 
camera nr. 9. aceleași aspec
te. Parchetul, in plus, e in
tr-un hal fără de .. . hal ! 
Luca Șorodoc, de la sectorul 
I, nu vrea să ne spună nimic 
în plus decît că stă aici din 
luna august, anul trecut, și 
că ..e bine, se face curat, 
schimbă 
săptâmînâ 
țumire cu
a prins in acest cămin, rădă
cini adinei! Vizităm sala te
levizorului. E situată chiar 
tr.tre cele două aripi ale eta
jului și. după cum aflăm, 
aceasta deranjează. E gălăgie 
mare în fiecare seară ! Un 
„du-te vino” permanent. „Nn 
se poate dormi •” Deși *-'• 
vizorul are o.
de responsabili 
nele’’. car^ nu 
clin, nici in mînecâ 
dența sonorului ! 
acestei sf H. mei sus 
Destul de îrr-ânȘtor 
la maximum. Opi 
joacă remmy. O t 
bibliotecă. intr-nn 
atrage pe nimeni, 
știi nici nu știu la

lenjeria odată pe 
Aceeași aulomul- 

„foarte puțin” care

Deși tele- 
listă întreagă 

..cu butoa- 
au nici în 

i. cu stri- 
Deasuora 

l-r ’Hl. 
r Mu mat 
>1 locatari 
minusculă 
colț, nu
Remmy- 

cine pot

apela pentru cărți. Aflăm 
totuși că „Vasile Bordeanu 
de la camera 14 arc cheia”. 
Nu-1 găsim. Ne-ar fi intere
sat citeva aspecte în plus. 
Ne ..sar în ochi” perdelele 
de la club și cerem părerea 
despre aceasta... chiar admi
nistratorului Emil Tânase, 
care își făcuse apariția : 
„Sint mizerabile ! Dar, ce să 
facem ? Eu am cerut dotare. 
Pot să vă arăt hîrtiile. Per
delele sint rupte peste tot, 
dulapuri necorcspunzătoarc, 
dar așa cum sînt, nici oamenii 
nu le întrețin, le deterio
rează și mai rău. Eu mă 
străduiesc. însă, vedeți, nu 
avem nici cuiere suficiente, 
nici preșuri bune și nici mă
car ... promisiuni că se va 
rezolva cindva această pro
blemă nu primim. Se zice că 
se va face un nou cămin la 
Petrila. Să vedem și dacă oa
menilor de la mina Lonea 
le va conveni șă locuiască în 
Petrila — să facă deplasare, 
navetă zi de zi...

— Există desigur, și aici 
un regulament de ordine in
terioară Cum e respectat ? 
Ce faceți, practic, pentru ca 
acest cămin, așa cum este el, 
să nu încapă total pe mîinile 
degradării ?

— Eu fac instructaj (! ?) cu 
ei, cu toți care vin Ia înce
put aici. Le spun ce e voie 
și ce nu, că regulamentul 
nu-1 prea citesc (! ?) Comi
tetul de cămin mă sprijină. 
Mai acționează și el în aceas
tă direcție, 
furturilor.
te izolate.
A fost lansat 
pentru stabilirea celei mai 
frumoase camere din cămin.

— Cine a lansat acest con
curs '' Și. vă rog. referîți-vă 
puțin ia sprijinul concret pe 
care-1 primiți din partea co
mitetului de partid, al sindi
catului. al comitetului U.T.C.

i a serviciului administrativ 
al minei ?

— Comitetul U.T.C. de 1*> 
mină a lansat concursul. Să 
vedem insă ce-o să iasă din 
el ! Tovarășul Ion Buciuma- 
nu. secretarul comitetului 
U.T.C.. vine dc fapt destul 
<le des oe aici, se interesează, 
discută ru tinerii toate pă
surile lor. Și tovarășul An
drei Col da. secretarul romi- 
’Mulnl dr- narfid nl exploa- 
i?ri». nr vi-’«t«azfi des. Cam 
rar i in ne aiH cei de la sin- 
dirat. Tovarășul 1 edrer. șe
ful serviciului administrativ 
al minei, de cînd sînt eu aici, 
nu a pus absolut deloc picio
rul prin cămin! De ce? Nu

știu. Așa că ... las pe alții 
să tragă concluziile...

... Adăugăm celor afirmate 
mai sus faptul că aproape 
toate instalațiile sanitare sint. 
defecte. Că locuri libere în- 
tr-un cămin cu o capacitate 
de 156 paturi există mereu, 
suficiente, prea multe chiar. 
(„Oamenii pleacă, nu Ie con
vine, mulți sintem căsătoriți, 
vrem să ne stabilim aici în 
Lonea, să ne aducem famili
ile, eu — ne zice Filip Ma- 
covei de la sectorul VII — 
stau din vara trecută 
aici ... abia aștept să pri
mesc locuință la bloc, că de 
viața din cămin m-am sătu
rat”). Că nici în stoc măcar, 
nu mai există fețe de pernă 
sau de masă în stare bună, 
toate sînt rupte, iar o mași-

spălat modernă îi aș- 
din octombrie anul 
pe „marii meșteri 
ai cooperativei „Uni- 

Adaugâm, tuturor a- 
deficiențe un amănunt, 

să-i zicem „de amuzament 
amar” : actualul portar, sin
gur la două cămine, de fapt 
imobile ale aceluiași cămin, 
aflate însă la o distanță des
tul dc respectabilă unul de 
altul, se află în permanentă 
derută : cum să se „înju
mătățească” pentru a-și face 
cu conștiinciozitate datoria? 
și așteptăm, faptic, răspunsul 
conducerii E. M Lonea. Răs
punsul faptic, repetăm. că 
din acelea scriptice, cu „vom 
face și vom drege” am mai 
primit noi...

Am pus capăt 
Rar, cazuri foar- 
mai înregistrăm, 

și un concurs 
stabilirea celei

nă de 
teaptă 
trecut 
mari” 
rea", 
cestor

..de

Cît timp indisciplina se va 
mai situa în... prim plan ?
Ea Petrila, căminul de 

nefamiliști, aparținînd minei, 
este situat în vecinătatea 
cantinei, vizitată de noi cu 
cîteva zile în urmă. Venin- 
du-i rîndul de a ne fi gaz
dă pentru o după-amiază, că
minul ne-a primit încă de la 
intrare cu........ zîmbetul pe
buze”, 
destul de primitor 
sași aspeetu lui 
pereți cu multe tablouri 
vaze cu flori). Intr-un 
vint. mina de gospodar

cu........ zîmbetul
cum s-ar zice- Adică 

prin în- 
(curățenie. 

și 
cu- 

a 
început să se vadă încă de la 
poartă. Dar un fel distonant 
de a privi lucrurile, in sensul 
bunei gospodăriri, ni s-a re
levat vizitînd camerele îm
preună cu administratorul 
căminului, Viorel Mohora 
Adică, aspectul, ambianța și 
in final gradul de confort al 
camerelor sînt condiționate 
de modul în care se 
preocupă de acest lucru 
și cei care locuiesc 
in ele. Dacâ-ți place curățe
nia. dacă dorești să trăiești 
intr-o ambianță plăcută, totul 
depinde dc ceea ce întreprin
zi ! Și am văzut mai multe 

Dar și 
în care negli- 

și-a pus 
asupra as-

Și am văzut 
asemenea camere, 
multe altele, 
jența și delăsarea 
pregnant amprenta 
pectului lor.

Stăm de vorbă 
din cei cărora, cerindu-le per
misiunea. lc-am bătut la 
ușă :

— Sintem. în general, mul
țumiți de ceea ce ne oferă că
minul. no spuneau tinerii 
Gheorghe Colesnicenco. va-

0 VASILE SZABO. Paro- 
șeni: Aveți dreptul la compen
sarea in bani a concediului de 
odihnă neefectuat, calculat 
proporțional cu timpul cuprins 
intre începutul anului și 28 fe
bruarie 1974, data desfacerii 
contractului dv. de muncă. în 
vederea pensionării.

lucrărilor de pregătire !
(Urmare din pag. 1)

tin Peloiu a înregistrat un bi
lanț nesatisfăcător. Cum se 
explică acest decalaj însemnat 
intre realizările unor formații 
de lucru de potențial egal?

— Am avut o lună bună. 
Oamenii s-au străduit ca lu
crul Ia front să meargă cît 
mai bine. Transportoarele sînt 
noi și au funcționat bine. To
tuși. cred că partea mecanică 
ne poate ajuta într-o măsură 
și mai marc, prin evitarea

nici chiar așa i

gonetar. la sectorul IV și 
Apostol Frunză, tot vagone
tar la sectorul III. Am mai 
locuit noi în cămine, dar aici 
parcă ne simțim mai bine !

— Eu locuiesc in această 
cameră din 1970. ne-a răs
puns unul din locatarii de la 
camera 43. găsit ,.acasă", lă
cătușul Petru Miciniuc, du 
la sectorul V. Așa că pot, 
cred, să-mi exprim un punct 
dc vedere „autorizat”, ca să 
zic așa. în privința condițiilor 
de locuit în acest cămin, 
capitolul curățenie și 
ciplină lucrurile s-au 
bunătățit in ultimul timp. La 
dotare însă, — oare din care 
motive ? — lucrurile bat pa
sul pe loc ...

Cunoscînd faptul că acest 
cămin a fost in ziua de pla
ta a salariilor „scerța” unui 
scanda] iscat de — și între — 

discu- 
în 
în 
Și

La 
dis- 
îm-

cheflii, am readus în 
țic problema disciplinei 
cămin — demult aflată 
permanentă actualitate 
pusă „pe tapet” în diverse 
ocazii și la diferite nivele:

— Tntr-adevăr, mai avem 
încă destule necazuri cu unii 
tineri. cu ..aptitudini” do 
huligani Doar știți că munca 
dc la om la om este difici- 

noi, 
în 
cei 
sâ 
să 
te

De acord, am adăugat 
. dar perseverenta. felul 
care o susțin permanent 
care o duc. fac ca ea 

fi? efiri-ntă și trebuie — 
se urmărescă cu fidelită
ți stoicism acest aspect 

vizat, utilitatea ei, caro să 
se reflecte în felul de com
portament. in conștientizarea

tinerilor pentru a se încadra 
in limitele unei comportări, 
civilizate, oneste. în spiritul 
normelor eticii și echității so
cialiste ! Altfel, nu se poate! 
Aceasta ii este doar menirea, 
constituie cu obligativitate 
sarcina pe care trebuie s-o 
ducă la bun sfîrșit fiecare 
dintre cei investiți cu atribuții 
și responsabilități precise 
munca cu oamenii, 
incidentului dc 
zile — Victor 
Marcel Cîrneală, Ghiță 
titelu și Lucian Pîrvu 
angajați doar de cîteva săp- 
tămîni (deci, aici se impune 
ca noilor angajați, veniți din 
medii de viață diferite, să 
Ii se acorde o atenție spori
tă pentru educarea lor) 
fost amendați de miliție 
evacuați din cămin.

Urcăm la ultimul nivel 
căminului, la etajul II, unde-i 
găsim pe frații Vasile și Ște
fan Sorica, în camera nr. 52. 
Primul, angajat al sectorului 
II. membru in comitetul de 
cămin, cel de-al doilea, mun
citor la I.U.M.P. Ambii. însă, 
după-ainiaza sînt ocupați cu 
aceleași probleme : 
ra. cei doi frați 
in ultimul an la liceul seral. 
Pe un perete, privirile ne sînt 
atrase de un tabel cu o su
medenie de formule matema
tice. pe cate cei doi frați 
memorează.■ repetîndu-le 
reu (în timp ce 
mere — și nu puține 
..admirat” pereți întregi 
(i cu foto-montaje de
gust îndoielnic)...

Am vizitat și clubul 
nului, unde tinerii pot 
șah, remmy, table, pot

în 
Autorii 

acum cîteva 
Brașoveanu, 
------- Mi-

au 
și

al

învățâtu- 
fiind elevi

le 
me

in alte ca- 
— am 
orna- 

un

In loc

■

■

■■

câmi- 
juca 

vizio-

na emisiunile de 
.Aspectul, ordinea 
părut aproximativ 
pentru a satisface solicitările 
amatorilor de a-și petrece 
timpul liber în cămin. Iar 
biblioteca număra foarte pu
ține volume, în ediții prăfuite 
(atît la propriu cît și la figu
rat) ...

— Nu prea avem solicitări 
— ne relata administratorul. 
Mulți dintre locatarii noștri 
preferă împrumutarea cărților 
de la biblioteca clubului din 
oraș. (Totuși, reîmprospăta
rea continuă a cărților 
biblioteca volantă. se 
pune de la sine), 
țiunea 
sa noastră”, 
de Comitetul municipal 
troșani al U.T.C.. 
tratorul Mohora, 
recunoscut, că nu a întreprins 
nimic, dat fiind ' 
nu... știa — de la venirea 
sa aici. Ia administrarea că- 
mitului — nimic despre exis
tența acestei acțiuni. ~ 
că dacă și „factorii” 
mină (de la sindicat, 
zația de tineret) 
făcut mai des simțită 
zența în mijlocul 
situația de fapt putea lua — 
în sensul îmbunătățiri; con
dițiilor de locuit, prin păstra
rea unei ordine 
mai accentuate 
tură favorabilă. Și încă ceva, 
care acum ..scîrțîie" la acest 
cămin. în afară de unu sau 
doi componenți 
lui do cămin, 
nă într-un fel 
administrator 
ceilalți membri 
cu numele.

televiziune. 
ni s-au 

propice

din 
itn- 

Despre ac- 
„Căminul nostru, ca- 

inițiată cindva 
’ . ' Pe- 

adminis- 
sincer a

faptul că

Poate 
de la 

organi- 
și-ar fi 

pre- 
tinerilor.

și curățenii 
— o întorsă-

ai comitetu- 
care ii spriji- 
sau altul pe 
in activitate, 

figurează doar 
Oare de ce ?

concluzii...
Lingâ lucrurile bune și rele constatate în cele două cămine 

de nefamiliști și inserate in rindurile de mai sus, e necesar totuși 
să mai fie adăugate încă citeva cuvinte. Adică, situația existen
tă impune luarea unor măsuri operative, eficiente. Trebuie pus 
cu hotărire „punctul pe i”. încă mai sint, din nefericire, situa
ții - diverse ca aspect, dar similare ca stringență in soluționare - 
unde se cer intervenții ferme. Nu trebuie să se uite nici un mo
ment că pentru a stăvili fenomenul de fluctuație a cadrelor - 

care, se știe că prinde in iureșul său, in special numeroși tineri 
nefamiliști, de regulă noi angajați - un important remediu pentru 
diminuarea acestuia il constituie condițiile de cazare oferite tine
rilor. îmbunătățirea continuă a acestora I Felul in care noii 
angajați simt sau nu că se intreprind eforturi, se incearcă totul 
sau aproape totul pentru a li se crea un cadru prielnic, cit mai 
bun, de locuit. Pentru că, s-a constatat din sondajele efectuate de 
diferite organe, că foarte mulți locatari ai căminelor, care se 
găsesc printre cei ce „emigrează” din Vale, invocă tocmai lu
cruri de care avem - și doar e și firesc - absolută nevoie. Printre 
opțiunile lor in acest sens, printre primele „reproșuri” erau vizate 
și condițiile de locuit. Deci, tocmai ceea ce se impune a fi făcut 
să aprecieze factorii din conducerea exploatărilor miniere, organi
zațiile U.T.C. și de sindicat, direct răspunzători de acest lucru. 
Așteptăm revirimentul I

oricăror întreruperi ale lucru
lui (Ion Mitran).

„Co să scrieți despre noi, da
că avem rezultate care nu nc 
mulțumesc cîtuși de puțin? 
Am fi avut rezultate mult mai 
bune dacă funcționarea defec
tuoasă a transportoarelor nu 
ne-ar fi oprit dc atîtea ori din 
lucru'* (Constantin Peloiu).

Ideea care se desprinde din 
spusele celor doi brigadieri 
este unanim împărtășită la 
sectorul Livezeni funcționarea 
utilajelor nu ține pasul cu e- 
ianul minerilor, fie datorită 
uzurii pronunțate, fie pentru 
că întreținerea lor lasă adese
ori de dorit.

In ceea ce privește persona
lul electromecanic de deservi
re, sectorul este confruntat cu 
unele dificultăți nu atît sub 
aspect numeric, cît al califică
rii și îndeosebi al conștiincio
zității în muncă a unora din 
cei care răspund de buna func
ționare a utilajelor. Conduce
rii sectorului. întregului co
lectiv îi revine sarcina de a 
acționa cu toată fermitatea în 
vederea remedierii grabnice a 
acestor deficiențe, astfel in
cit activitatea exemplară a 
unor lăcătuși ca Ștefan Lupu. 
Petru Artan și alții să ser
vească drept model și să de
termine o schimbare profundă 
in atitudinea față de muncă a 
lui Constantin Anghel Li viu 
Ștefăniuc și a altor salariați 
care sînt încă departe de a fi 
conștienți de îndatoririle ce 
le revin in muncă.

Sarcinile de plan ale nou
lui an reprezintă o nouă eta
pă în dezvoltarea capacității ' 
de producție a eîmpului minier 
Livezeni și ele au fost anali
zate cu mult simț de răspun
dere în recenta adunare a sa- 
lariaților sectorului, unde s-au

evidențiat importante resurse 
interne a căror valorificare in 
cursul acestui an va permite 
îmbunătățirea in continuare a 
activității de producție a sec
torului, dezvoltarea capacității 
sale de producție. Discutam cu 
secretarul organizației de ba
ză, maistrul Mihai Apetrei, cu 
brigadierii Costache Zaharia 
și Traian Șușu, cu maiștrii mi
neri Adrian Manciu si Ioan 
Rățelescu, cadre de bază ale 
sectorului. Cu toții apreciază 
că în cadrul celui mai nou sec
tor de producție a bazinului 
activitatea a cunoscut multe 
îmbunătățiri in ultima vreme. 
Au existat dificultăți generate 
de schimbările organizatorice 
(prea frecvente — n.n.) ale a- 
nului trecut. Totuși, în ultima 
vreme situația s-a schimbat 
mult in bine, fapt oglindit de 
sporurile de producție înre
gistrate in anuj 1973 și de re
alizarea sarcinilor de plan a- 
le lunii ianuarie 1974 în pro
porție de 111.6 la sută Tinârul 
colectiv al sectorului Livezeni 
se caracterizează tot mai mult 
prin maturitate tehnică și or
ganizatorică: atmosfera de lu
cru este bună și. lucru deose
bit de important, gindirea teh
nică stă tot mai mult la baza 
temeinicei fundamentări a de
ciziilor privind activitate;, de 
producție curentă și de pers
pectivă. Pornit pe calea unei 
rapide consacrări. colectivul 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni al viitoarei mine Live
zeni va trebui să valorifice în 
cursul anului în care x dema
rat promițător, toate posibili
tățile de care dispune pentru 
onorarea integrală a sarcinilor 
de plan și. în aceeași măsură, 
pentru dezvoltarea capacității 
de producție în raport cu per
spectiva anilor viitori.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
Șl PROIECTĂRI MINIERE 

PENTRU HUILĂ
PETROȘANI
anunță

concurs pentru ocuparea urmă
toarelor posturi în activitatea

de cercetare și proiectare;
• medic internist și medic radiolog ;

• ingineri, tehnicieni și proiectanți în 
specialitățile ; exploatări miniere, electro
mecanică minieră, prepararea cărbunelui 
și topografie minieră.

Concursul va avea loc la sediul I.G.P.M.H, din str. 
M. Viteazu. nr. 3, in data dc 20 februarie 1974.

Condiții de angajare conform Legii nr. 12/1970.
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Sosirea tovarășului
Virgil Trofin la Budapesta
BUDAPESTA 4 — Cores 

pondentul Agerpres. A ’’p 
transmite: Luni a sosit la 
Budapest tovarășul ’ irgrl 
Trofin. vicepreședinte al C’o- 
uliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de co
laborare eronomică româno- 
urgară. pentru a participa la 
întâlnirea dc lucru a pre
ședinților celor două părți in 
comisie.

La gara Nyugati din Buda
pesta. tovarășul Virgil Trofin 
p. fost salutat dc Timar M i- 
tyas. vicepreședinte al Con-

siliului de Miniștri al R P 
Ungare, președintele părți' 
ungare în comisie. Au fost dc 
fată membri ai ambasadei 
României la Budapesta și ai 
Agenției economico române.

După-amiazâ. președinții ce
lor două părți in Comisia 
mixtă guvernamentală de < o- 
laborarc economică s-au în- 
tilnit, in clădirea Parlamen
tului. pentru a examina posi
bilitățile de dezvoltare în con
tinuare a cooperării și cola
borării economice între cele 
două țâri.

de.

Tovarășul Bujor Almășan 
de președintele 
Columbia

a fost primit
Republicii

BOGOTA 4 (Agerpres). 
Cu ocazia prezentei sale 
Bogota tovarășul Bujor 
mâsan. ministrul minelor, 
trolului și geologiei, a 
primit' de președintele Repu
blicii Columbia, Misacl Pas
trana Borrero, căruia i-a 
transmis un călduros mesaj 
de prietenie din partea pre
ședintelui Consiliului dc Stal 
al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

la 
Al- 
pe. 
fost

La rîndul său. președintele 
Republicii Columbia a trans
mis. in numele poporului co
lumbian și al său personal, un 
cordial . salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Misael Pastra
na Borrero a dat o înaltă a- 
prcciere vizitei făcute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
Columbia în septembrie 1973 
subliniind prețuirea dc care 
se bucură șeful statului ro
mân în Columbia cît și în 
întreaga Americă Latină.

Un nou pas pe calea 
dezvoltării relațiilor economice 

româno-libaneze
BEIRUT 4 — Coresponden

tul ‘ '
cu. 
zile 
re

Agerpres. Crăciun Iones- 
transmite : In aceste 

sînt în curs de încheie- 
formalitâțile privind in- 

ființarea la Beirut a celei 
de-a patra societăți mixte 
româno-libaneze care va pur
ta denumirea de „Soliroc”.

Noua societate mixtă va 
avea ca obiectiv construirea 
unei fabrici de ciment în lo
calitatea Siblin. din apropie
rea Beirutului. și se 
ocupa, in continuare, de 
mercializarea producției 
cestei întreprinderi în Liban 
și țările din zonă.

Prima societate mixtă ro- 
mâno-libanezâ „Socomex” a 
luat ființă la Beirut. în 1969, 
cifra sa dc afaceri crescînd. 
în 1973, de cinci ori compa
rativ cu anul în care și-a în
ceput activitatea. „Socomex” 
este profilată pe comerciali
zarea mașinilor și utilajelor 
de producție românească și 
pe comerț general. Prin in
termediul său au fost și sînt 
vîndute pe piața libaneză și 
pe piețele țărilor arabe din 
zonă strunguri, aparataj elec
tronic, converti zoare 
dură, 
utilaj 
trucții, produse chimice, pro
duse ale industriei metalur
gice.

După cum ne declară ing. 
Gheorghe Jiga. directorul 
român al ..Socomex”. socie
tatea are în proiect să-și lăr
gească în viitorul apropiat, 
cîmpul de acțiune, angajînd

româno- 
care 

ale 
din

va
co-
a-

de su- 
generatoare electrice, 
și materiale de cons-

DEVALORIZAREA 
PIASTRULUI

SUD-VIETNAMEZ
SAIGON 4 (Agerpres). — 

Pentru a 11-a oară în ulti
mele 12 luni, piastrul sud- 
viemamez a fost devalorizat 
noul curs fiind de 575 piaș-ri 
la un dolar. Noua devalori
zare. apreciază observatorii 
din Saigon, constituie încă c 
tentativă a regimului lui 
Nguyen Van Thieu de a opri 
inflația și ilustrează secătui
rea catastrofală a rezcivelor 
de valută ale regimului de Ia 
Saigon.

Cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a semnării 
primului tratat de prietenie, colaborare și asistență 

mutuală dintre România și Uniunea Sovietică
MOSCOVA 4 — Corespon

dentul Agerpres. Nicolae Crc- 
țu. transmite: Cu prilejul 
celei de-a 26-a aniversări a 
semnării primului tratat de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. 
Uniunea asociațiilor do prie
tenie și relații culturale cu

străinătatea și Asociația dc 
prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.) au organizat. la 
4 februarie, la Casa 
teniei popoarelor din 
cova. o adunare festivă.

Au rostit cuvintări 
Sotnikov. adjunct al 
trului construcției de i 
energetice grele și de

G. G. 
minis- 
mașin i 
trans-

GENEVA

port. vicepreședinte 
A.P.S.R., și Ghcorghe Badrus, 
ambasadorul României 
Uniunea Sovietică.

★

Cu prilejul aceleiași 
versări, luni a avut loc 
dunăre festivă la Combinatul 
de mătase din Kiev.

Lucrările Conferinței pentru
securitate cooperare

operațiuni de anvergură cum 
ar fi construcția unei auto
străzi în Liban și a unui doc 
uscat în portul Beirut, pen
tru executarea de reparații 
ușoare la navele ce acostează 
aici.

Societatea mixtă
libaneză ..Prodaco”.
comercializează produse 
industriei alimentare
țara noastră, funcționează la 
Beirut de peste patru ani și. 
la fel ca și „Socomex". cifra 
sa de afaceri a înregistrat în 
această perioadă o creștere 
de cinci ori.

Tot la Beirut funcționează 
și societatea mixtă 
libaneză „Merol”. 
zatâ în desfacerea 
minerale și a unor 
petrochimice.

ronîâno- 
speciali- 

uleiurilor 
produse

GENEVA 4 — Coresponden
tul Agerpres. Corneliu Vlad, 
transmite: In cadrul lucrări
lor Conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa, 
subcomisiile pentru educație, 
știință și cultură, reunite in 
ședința comună, au audiat in
tervenția directorului general 
al U.N.E.S.C.O.. Rene Maheu, cu 
privire la programele de co
operare europeană întreprinse 
dc această organizație. După 
cum se știe, invitarea directo
rului general al U.N.E.S.C.O. 
pentru a prezenta in fața par
ticipantelor la Conferință, 
punctul dc vedere al organi
zației cu privire la dezvolta
rea cooperării europene se 
bazează pe hotărîrea adoptată 
în acest sens de Comitetul de 
coordonare, la propunerea Ro
mâniei.

In intervenția sa. Rene Ma
heu a expus pe larg activita
tea întreprinsă în ultimii cinci 
ani de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știin-

și Cultură în vederea pro- 
co-

ț-â . 
movării și diversificării 
operării europene in domeni
ile educației, științei, culturii 
și informației, atit la nivel 
guvernamental, cit și pe plan 
neguvernamental.

Un ioc însemnat în expune
rea directorului general l-a 
deținut prezentarea rezultate
lor și concluziilor adoptate de 
cea de-a doua conferință a 
miniștrilor educației din sta
tele europene membre ale 
U.N.E.S.C.O.. desfășurată la 
București intre 26 noiembrie 
și 4 decembrie 1973. al cărui 
raport final a fost distribuit 
delegațiilor participante la 
Conferința pentru securitate 
și cooperare. Directorul gene
ral al U.N.E.S.C.O. s-a referit 
pe larg la acțiunea normativă 
a organizației, subliniind în

special. însemnătatea pentru 
cooperarea europeană pe plan 
interguvernamental a Declara
ției privind principiile coope
rării culturale internaționale, 
adoptată dc Conferința gene
rală a U.N.E.S.C.O. in 1966.

Vorbitorul a arătat că. pe 
baza Rezoluției privind co
operarea europeană, adoptată 
de Conferința generală a 
U.N.E.S.C.O. din 1972, la pro
punerea României, și in lumi
na concluziilor și recomandă
rilor formulate la Conferința 
miniștrilor educației din Eu
ropa. dc la București. 
U.N.E.S.C.O. își va intensifica 
pe viitor aceste activități. în 
cadrul programului său de ac
țiune și este pregătită să favo
rizeze. prin mijloacele coope
rării. cauza destinderii și pă
cii în Europa.

Declarația comună
sovieto-cubaneză

în Europa

al

km.

Adunării Naționale
sesiunii

A- 
DE

deter- 
de scumpi-

BANCA FEDERALA DE 
REZERVE A STATELOR 
UNITE a hotârît sâ majoreze 
cu un miliard dc dolari cre
ditul ...Swap” acordat Italiei 
— s-a anunțat la Roma, în
tr-un 
Italiei.
este vorba dc cea mai 
sumă acordată vreodată 
titlul 
S.U.A.

comunicat al Băncii 
Se precizează câ 

mare 
cu 

de credit de către 
unei singure țări.

IN ORAȘUL CIOIBALSAN. 
al treilea mare centru indus
trial al R. P. Mongole, a fost 
dat recent în exploatare un 
nou complex urban de apro
vizionare cu apă. Complexul 
va furniza, zilnic, 10 000 metri 
cubi de apă. El include trei 
stații de pompare, conducte 
în lungime totală de 25 kilo
metri. o stație de purificare 
a apei și alte obiective.

AGENȚIILE REUTER. AS
SOCIATED PRESS ȘI FRAN
CE PRESSE informează, 
citind surse oficiale din 
Buenos Aires, că forțele po
lițienești și militare argen- 
tiniene au dejucat o tentati
vă de atac îndreptată împo
triva bazei militare aeriene 
..Mariano Moreno”, din loca
litatea Jose Paz, la 30 
nord de Capitală.

INTR-UN INTERVIU 
CORDAT POSTURILOR 
TELEVIZIUNE DE LA BONN, 
președintele Bundesbank-ului, 
Karl Klasen, a declarat că 
nu este exclusă o devalorizare 
a mărcii vest-germane, în 
cazul în care industria de 
export 
nințată 
ielilor 
minată 
rea energiei.

vest-germane, 
industria 

a R.F.G. ar fi ame- 
de creșterea cheltu- 

de producție, 
mai ales

ORIENTUL APROPIAT
• Noi incidente între forțele israeliene și cele 

siriene
• Trupele israeliene și-au încheiat retragerea 

de pe pozițiile situate pe malul vestic al Ca
nalului Suez.

DAMASC 4 (Agerpres). — 
Potrivit unui comunicat mi
litar sirian. în regiunea 
înălțimilor Golan au avut loc 
luni noi incidente între for
țele israeliene și cele siriene. 
Comunicatul afirmă că aceste 
ciocniri, constind. în prin
cipal. din dueluri de artile
rie. au fost provocate de tru
pele israeliene și că ele s-au 
întins pe toată lungimea 
frontului siriano-israelian.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
lsraelian a declarat că luni 
au avut loc intense ciocniri 
și dueluri de artilerie pe 
nia de încetare 
israeliano-siriană. 
înălțimilor Golan, 
rul de cuvînt israelian a 
cizat că ciocnirile au fost 
puternice dec.it cele de 
minică.

Agenția United Press 
tcrnațional. transmițînd : 
te relatări. subliniază 
ciocnirile de luni au

li- 
a focului 

în regiunea 
Purtăto- 

pre- 
mai 
du-

In- 
aces- 

că 
marcat

a noua zi consecutivă do osti- 
alități pe linia de încetare 

focului israeliano-sirianâ.

al

HAVANA 4 (Agerpres). — 
In urma vizitei oficiale de 
prietenie efectuată în Cuba 
de Leonid Brcjncv. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. a 
fost dată publicității o decla
rație sovieto-cubaneză.

Declarația relevă hotărîrea 
părților de a extinde colabo
rarea pe linie dc partid și 
dc stat, precum și în alte 
domenii, de a dezvolta cola
borarea 
eială și tehnico-științifică. Se 
arată, ' ' ' ~ "
și P.C. din 
pentru unitatea mișcării 
muniste și muncitorești inter
naționale.

Cuba și U.R.S.S. salută coti
tura ce are loc pe plan inter
național. dc la „război rece” 
la destindere, spre afirmarea 
principiilor coexistenței paș
nice a statelor cu sisteme so
ciale diferite, considerînd că

economică, comcr-

totodată, că P.C.U.S. 
Cuba militează 

co

pacea este principala premisă 
a rezolvării problemelor car
dinale ale contemporaneității 
și ale 'progresului social și 
pronunțindu-se pentru cola
borarea bazată pe egalitatea 
în drepturi a tutror popoa
relor.

Părțile salută mutațiile tot 
mai esențiale spre destindere 
și colaborare în Europa și se 
pronunță pentru afirmarea 
in America Latină și în alte 
părți ale lumii a principiilor 
egalitățji. suveranității și in
tegrității teritoriale ale sta- 

a renunțării la folosi
și la amenințarea 
U.R.S.S. și Cuba 
și în viitor pentru 

unor noi mutații 
interna-

HANOI 4 (Agerpres). — A- 
genția VNA informează că. 
luni, s-au deschis la Hanoi 
lucrările celei de-a patra se
siuni a Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam. în prezența lui 
Ton Duc Thang. președintele 
R.D. Vietnam. Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam 
Truong Chinh. președintele 
Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale. primului

ministru Fam Van Dong și 
altor personalități. La sesiune 
participă deputați din toate re
giunile tării.

Le Thanh Nghi, viceprim- 
ministru. a prezentat raportul 
guvernului cu privire la sar
cinile și direcțiile activități’ 
de refacere și dezvoltare a e- 
conomiei pe anii 1974 și 1975 
precum și planul de stat uc 
1974.

DUMINICA au 
legeri legislative 
tul Liechtenstein, 
semnarea celor 15 membri 
Parlamentului. Rezultatele ne
oficiale indică victoria parti
dului Uniunea pentru Patrie, 
care a obținut opt locuri, cei
lalți șapte deputați fiind mem
bri ai Partidului Cetățenesc 
Progresist.

avut loc a- 
în principa- 
pentru de- 

ai

Puternice atacuri ale forțelor
CAIRO 4 (Agerpres). — Luni, 

trupele israeliene și-au înche
iat retragerea de pe pozițiile 
situate pe malul vestic al 
Canalului de Suez, care tre
buiau evacuate în cadrul 
celei de-a doua faze a reali
zării acordului dc dezangajare 
israeliano-egipteană.

Un purtător de cuvînt
O.N.U. a declarat că desfă
șurarea forțelor israeliene și 
egiptene continuă și că tru
pele O.N.U. vor fi plasate 
într-o nouă zonă tampon, 
care urmează să despartă for
țele egiptene dc cele israeli
ene.

Pe de altă parte, agențiile 
de presă semnalează reduce
rea de către Egipt a forțelor 
sale de pe malul estic al 
Canalului de Suez — în con
cordanță cu acordul de de
zangajare.

tclor, 
rea forței 
cu forța, 
vor milita 
realizarea 
pozitive în situația 
țională și pentru a conferi 
acestor mutații un caracter 
ireversibil — se arată în de
clarație.

patriotice cambodgiene
asupra Pnom Penhului

Bilanțul tragicului incendiu din orașul 
brazilian Sao Paolo

BRASILIA 4 (Agerpres). — 
227 de morți și peste 450 de 
răniți — acestea sînt ultime
le cifre înscrise în bilanțul 
tragicului incendiu care a de
vastat edificiul ...Joelma“ d:n 
central cartierului comercial 
brazilian Sao Paolo.

Construit cu numai doi ani in

urmă imobilul nu dispunea de 
nici o scară de incendiu, ast
fel incit ocupanții ultimelor 
14 etaje au rămas, practic, 
suspendați in urma prăbușirii 
scării dintre etajele 1-12. la 
care s-a produs scurtcircuitul. 
Pe de altă parte, ca majorita
tea marilor clădiri moderne

construite la Sao Paolo, imo
bilul .Joelma" avea pereții, 
plafonul și podeaua căptuși
te cu plăci din material plas
tic ușor inflamabil. Salvatorii 
consideră că majoritatea vic
timelor au fost asfixiate de 
fumul degajat de aceste mate-

Rezultatul votului minerilor britanici în 
legătură cu declanșarea unei greve naționale

LONDRA 4 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu transmite: In cadrul unei 
conferințe de presă, luni a 
fost anunțat rezultatul votu
lui minerilor britanici în 
gătură cu acțiunea care 
mează să fie întreprinsă 
sprijinul revendicărilor 
privind îmbunătățirea condi
țiilor de viață și de muncă 
După cum s-a anunțat — în 
cadrul referendumului orga
nizat săptămîna trecută — 
minerii au votat’ cu o majori
tate zdrobitoare — 81 la sută 
— în favoarea declanșării u- 
nci greve naționale a lucrăto
rilor din acest sector econo
mic.

Consiliul executiv al sindi
catului minerilor se va întruni 
marți pentru a hotărî ce formă 
va lua. în noua etapă, lupta

muncitorilor și cînd urmează 
să fie declanșată greva na
țională.

PNOM PENH 4 (Agerpres). 
— Agenția khmeră de infor
mații (AKI) relatează că for
țele armate patriotice cam
bodgiene continuă ofensiva pu
ternică împotriva administra
ției lonnoliste. lansînd puter
nice atacuri din imediata apro
piere a capitalei și distrugînd 
numeroase poziții militare și 
fortificații strategice din oraș. 
In același timp, patrioții 
intensificat acțiunile de 
cercuire a Pnom Penhului

au 
în-

Și

să

lc- 
ur- 
în 

lor
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Albumul

rusă
VUI-a).
(anul 

magneticWâdio

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Morgiana: Republica: 
Ce se întimplă. doctore?: PE- 
TRILA: Organizația; LO-
NEA — Minerul : Legenda 
negrului Charley: ANINO.A- 
SA: Jandarmul ]a plimbare: 
VULCAN: Mafia albă: LU- 
PENI — Cultural: O afacere 
pe cinste: Muncitoresc: Rond 
de noapte.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă: 6,00 Radioprogramul di
mineții: 8,03 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu-

letin dc știri: 9.20 Orcnestra 
..Bărăganul" din Slobozia: 
10,00 Buletin de știri: 10.10 
Șlagăre ale compozitorului 
Vasile Veselovski: 10.30 Li
tera și spiritul legii: 11.00 
Buletin de știri: 11.05 Pro
gram de marșuri: 11.20 Mu
zică ușoară; 12,00 Buletin dc 
știri: 12,05 întîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferai: 12,35 Preludii 
coruri din opere: 13.00 
diojurnal: 13,15 Concert 
prinz; 14.00 Buletin de știri: 
14,05 Varietăți muzicalo: 
14.40 Muzică populară: 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Clu
bul adolescenților; 16.00 Ra
diojurnal: 16,15 Cîntecele
noastre: 16,25 Memoria 
mintului românesc;
Muzică ușoară: 17,00 Bule
tin de știri: 17,15 Radiocabi- 
net de informare si docu
mentare; 18,00 Orele serii;

20,00 Muzică populară; 20,30 
Radioancheta economică;
20,40 Muzică pe adresa dum
neavoastră: 22.00 Radiojur
nal: 22,30 Bijuterii muzica
le: 23,00—5;00 Estrada noc
turnă.

Teleșcoala. Matematica 
(Consultații pentru 
clasa a .......
Fizică 
Cîmpul 
vîrtitor. 
Chimie, 
riodic al 
(Ciclu în 
candidaților la 
cursul de admitere în

Sistemul 
elementelor 

sprijinul 
con-

Invățămîntul superior) 
Curs de limbă germa
nă (lecția 78 — relua
te).
Curs de limbă france
ză (lecția 78 — relua
re).
Biblioteca pentru toți 
Calistrat Hogaș. 
Pagini din 
duminical.

16,00—17,00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agri
cultură : creșterea ani
malelor. 
Telex.
Curs dc limbă 
(lecția 77).
Curs de limbă engleză 
(lecția 76).
Muzica. Emisiune dc 
actualitate muzicală. 
Drumuri în 
Cîmpulung — 
te de scaun a 
Românești.

istorie. 
Ceia. 
Țării

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

Ultima misiune în spațiu 
a echipajului „Skylab-3“

HOUSTON 4 (Agerpres). — 
Duminică s-a consumat ulti
ma misiune în spațiu a echi
pajului „Skylab-3”. Astronau- 
ții Gerald Carr și Edward 
Gibson. îmbrăcați în costu
mele de „scafandrii spațiali”, 
de culoare albă, au părăsit 
bordul navei pentru a recupe
ra casetele de film de la te
lescopul solar. care conțin 
peste 38 de mii de imagini ale 
Soarelui, ale cometei Kohou- 
tek sau ale unor formații 
stelare îndepărtate.

1001 de seri. Pik și Tik. 
Telejurnal.
Revista economică. 
Publicitate.
Seară de teatru. Cons
tantin Brincoveanu de 
Nicolae Iorga.
24 de ore.

înDupă indicațiile primite 
momentul cînd se aflau deja 
în spațiu, Carr și Gibson au 
executat o seric dc fotografii 
ale 
rat 
cei 
lui , _ 
asupra particulelor care flotau 
în jurul trenului spațial.

O operațiune dificilă, exe
cutată de Carr, a fost deșuru- 
barea unei mici plăcuțe de 
metal din carapacea labora
torului „Skylab” care, pe 
Pămînt, va fi supusă stu
diului pentru a se stabili c- 
fectele radiațiilor solare și 
impactului micrometeoriților 
asupra metalului expus timp 
îndelungat — nouă luni de 
zile. La rîndul său. Gibson 
a strîns eșantioane din para
vanul solar destinate tot a- 
nalizelor de pe pămînt

suburbiilor sale, reușind 
taie toate liniile de comunica
ții ale orașului cu exteriorul, 
ceea ce a provocat o stare de 
panică. Moralul trupelor lon
noliste este din ce in ce 
mai scăzut, menționează a- 
genția. Mai mulți militari au 
refuzat să-și îndeplinească 
îndatoririle. au dezertat sau 
au trecut de partea forțelor 
patriotice.

Recent, Lon Noi a convo
cat o reuniune secretă, pen
tru a discuta măsurile în ve
derea mutării guvernului de 
la Pnom Penh în alt oraș. 
Agenția AKI relatează că 
Lon Noi și familia sa au pă
răsit în taină Pnom Penhul, 
în timp ce mai multe depar
tamente administrative ale 
guvernului au -fost evacuate.

Soarelui, utilizînd un apa- 
cu raze ultraviolete. Apoi, 
doi membri ai echipaju- 
și-au concentrat atenția

Vreme rea în
ROMA 4 (Agerpres). — In 

nordul Italiei se înregistrea
ză ninsori abundente, vremea 
nefavorabiă manifestîndu-se 
pe întreg teritoriul țării. In 
Alpi, mai ales in regiunea 
Aosta, ca și în Dolomiți. ză
pada a împiedicat circulația, 
mai multe comune fiind 
izolate.

în Toscana, 
și Sardinia, 
ploile au 
intense.

Lațium, Sicilia 
deși nu a 

fost deosebit
nins, 

de

PARIS 4
Ploile care

(Agerpres). 
au căzut fără în-

ȘEFUL STATULUI EGIP
TEAN, Anwar Sadat, l-a pri
mit duminică, la Cairo, pe Da
vid Rockefeller, președintele 
Consiliului de administrație al 
băncii americane ..Chase Man
hattan". cu care a avut o con
vorbire, informează agenția 
M.E.N.

RONALD BIGGS, unul din 
principalii autori ai atacului 
asupra trenului poștal Glas
gow — Londra, care a avut 
loc în anul 1963. arestat vi
neri la Rio de Janeiro, va fi 
remis. în scurt timp autorități
lor britanice —• au precizat 
surse ale poliției braziliene. 
Ei va fi expulzat și predat po
liției britanice după ce auto
ritățile polițienești braziliene 
vor încheia ancheta referitoa
re la activitățile desfășurate 
de Biggs în Brazilia.

LA 
CAR 
aflați 
bri 
s-a produs, duminică noap
tea. ‘ .
o violentă explozie, soldata cu 
11 morți — între care o femeie 
și doi copii — și un număr 
egal de răniți.

BORDUL UNUI AUTO- 
transportînd militari 
in permisie și mem- 

ai familiilor lor

în apropiere de Leeds

Italia si Franța
trerupere în ultimele zile 
asupra Coastei de Azur au 
provocat inundații serioase în 
departamentul Var.

In localitățile Draguignan, 
Muy și în regiunea Frejus. 
unde apele au atins înălțimea ■» 

de
cu

dc doi metri, formații 
pompieri au intervenit 
elicoptere, pentru evacuarea 
populației blocate de ape.

Circulația pe numeroase 
căi rutiere din jurul stațiunii 
Saint-Tropez este întreruptă 
din cauza inundațiilor.

Valorilc temperaturii 
rcgistrate in cursul zilei 
ieri:

Maximele: Petroșani 
grade; Paring 4- 4 grade.

Minimele: Petroșani 
grade; Paring — 1 grad.

Stratul de zăpadă la 
ring: 57 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme in
stabilă cu cer noros. Vor că
dea precipitații slabe sub 
formă de ploaie și lapovițâ. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

Prea ocupați pentru a fi buni samariteni“
Tncercînd să descopere de 

ce atît de mulți americani 
„nu se amestecă” atunci 
cînd văd pe cineva aflat la 
necaz, doi psihologi au ce
rut unui grup de 40 de stu
denți de teologic, de la 
Universitatea din Princcten. 
să treacă pe un drum pe 
care se afla un om întins la 
pămînt, cuprins de un pu
ternic acces de tuse și avînd. 
evident, nevoie dc îngrijire 
medicală.

60 la sută dintre aceștia 
n-au găsit cu calc sa se 
oprească. In cadrul expe
rimentului. unora dintre 
studenți li s-a amintit să se

grăbească pentru a ajunge 
la o întîlnire într-un ait 
laborator, altora li s-a spus 
numai că trebuie să ajungă 
acolo curînd, iar celorlalți 
că n-au de ce să se grâbeas-
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studenți. „urgența” sarci
nilor parc să fi generat o 
contradicție între dorința 
de a ajuta și necesitatea de 
a ajunge la laborator. Prin 
urmare. „contradicția, și 
nu nepăsarea explică faptul 
că nu s-au oprit”.

Culmea ironiei este
unii dintre studenții care au 
trecut pe lîngă „victimă’1 
văzîndu-și dc drum, își pre
gătiseră expunerile despre 
parabola biblică a bunului 
samaritean și tocmai atunci 
se duceau să le dactilogra
fieze.

„Daily Telegraph”

că

că. Dintre cei 40 la sută 
care s-au oprit să ajute 
..persoana bolnavă”. două 
treimi aparțineau categoriei 
celor cărora li s-a spus câ 
nu este nici o grabă.

Cei doi pshihologi au con
chis că, pentru unii dintre
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