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La mina Aninoasa
BRiGini chibzuiteAngajare fermă, măsuri
scoală a pentru continua îmbunătățire a producțieirăspunderii

de 
ul-

Jiului: 
extrasă 
fa(ă de 

plan

Despre 
reveni;

cărbune, 
este in
el fiind 
firească 

tu-

reținem drept introducere cî- 
teva din recomandările tova
rășului loan Mineu. adjunct

de electricienii Zoltan 
Delurențiu Nicolae, 

Călțănoiu, și alții din e- 
condusâ de Filimon

Sâptămîna- care a trecut a 
înregistrat finalizarea în ca
drul minei Dîlja a unor im
portante lucrări ce vor con
tribui la îmbunătățirea con-

în viata po- 
nostru, a a- 

unui an- 
de măsuri 

— organiză-

Viața de partid : 
Cum acționează bi
roul organizației de 
bază
dintre adunări ?

(pagina a 3-a)
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Viu interes in Repu
blica Arabă Libiana 
in legătură cu vizita 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu 
Reuniunea Comite* 
tului director ai 
Congresului mondial 
al forțelor păcii 
Sesiunea Comisiei! 
O.N.U. pentru drep
turile omului

(pagina a 4-a)

La invitația secretarului ge
nerai al conducerii regionale 
a Partidului Socialist Arab 
Baas, președintele Republicii 
<rak, Ahmed Hassan al-Bakr, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre-

ședințele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicola* 
Ceaușescu. va efectua o vizi
tă oficială de prietenie 
Republica Trak. între 19 

februarie a. c.

Pentru realizarea cincinalului înainte de termen Afirmări 
pe portativul 
economisirii

I. U. M. P

După prima decadă

Două probleme de care trebuie „să ținem"

Ritmicitatea a intrat in drepturile ei ! 
Este deosebit de plăcut să faci o aseme
nea constatare: din prima zi lucrătoare 
a acestei luni planul extracției pe bazin 
a fost nu numai îndeplinit, ci depășit 
ritmic. Este opera tuturor colectivelor de 
muncă — într-un fel și a acelora care 
mai au restanțe, ori n-au lucrat chiar 
ritmic, despre acestea vom mai vorbi — 
dar în mod deosebit succesul este opera 
minerilor de la Vulcan, Petrila, Dîlja și 
Uricani, care au marcat fiecare zi cu 
plusuri. Și dacă ținem seama de faptul 
că mina Aninoasa nu și-a realizat planul 
în primele două zile din cauza vecinilor 
de la preparație, cărbunele fiind în siloz 
și preluat apoi prin efortul deosebit al 
preparatorilor, putem alinia și acest co
lectiv în eșalonul fruntaș.

_ In întregul bazin planul a fost depășit 
ritmic. Ne permitem o afirmație, era și 
firesc sâ fie așa. Făcînd apel la asigură
rile date de tovarășul Gheorghe Giuclea, 
director în cadrul C.C.P. care afirma 
după prima decadă a lunii trecute că ,.nu 
sînt probleme deosebite pentru luna fe
bruarie", trebuie să spunem că n-au fost 
probleme pentru că organele de partid, 
conducerile colective ale exploatărilor, 
conducerile organizațiilor de masă au ma
nifestat o preocupare continuă față de 
asigurarea abatajelor cu cele necesare 
desfășurării în bune condițiunî a proce
sului de producție. Și mai este încă ..o 
cauză" care a generat acest adevărat suc
ces : atmosfera de muncă responsabilă 
care s-a încetățenit în unitățile miniere, 
preocuparea fiecărui salariat pentru ca 
treburile să meargă bine. Afirmația nu 
este goală. Ea se bazează pe sutele de 
intervenții ale minerilor in adunările 
salariaților, intervenții responsabile care 
au criticat neajunsuri și au sugerat pro
puneri, soluții de remediere. Vedem în 
aceste intervenții expresia largului demo
cratism. participarea oamenilor la con
ducerea activității economice, grija și 
preocuparea lor pentru ca treburile să 
meargă bine. Multe dintre aceste propu
neri s-au materializat în măsuri apli
cate. altele în curs de aplicare, iar altele 
se află în studiu. Afirm că această situație 

g este dovada și urmarea firească a respon- 
g sabilității. în prima decadă, însă, au fost 
g și unități care au tras înapoi. “ 
g mina Lonea s-a scris și vom 
g despre Lupeni, în sectorul VI iar au apă- 
g rut „probleme" care s-au rezolvat — dar 
g nu trebuiau să apară — ca și la Paroșeni. 
U Dar mai este un sector la Aninoasa. sec- 
g torul III care tot din lipsă de linie activă 
g de front — de vină, de fapt, sînt pregăti- 
p rile — bate pasul pe loc sub limita pla- 
5 nului. Acestea fiind spuse nu înseamnă 
g că s-a făcut totul "pentru aprovizionarea 
g corespunzătoare a locurilor de muncă, 
g pentru ca utilajele „să nu cadă" după 
B zilele de revizii și reparații. Nu cităm 
B exemple, deși le avem la îndemină din 
E fiecare exploatare.

■
■ ■

■■■
■

■

n

«Ortacii mei sînt unul și 
unul. Tofi știm că realiza
rea sarcinilor brigăzii nu 
depinde numai de mine sau 
de șelul de schimb. Ei știu 
că tofi răspundem de ceea 
ce facem. Așa că nu pot 
spune decît lucruri bune — 
top ne facem datoria. Intr-o 
vreme, anul trecut, mai e- 
rau unii cu nemotivate. Dar 
dacă știi să lucrezi cu oa
menii, se dau și ei după 
cei buni. Altfel nu se poa
le" ■

Am ascultat mărturisirea 
unui vechi și iscusit bri
gadier de la mina Petrila 
sectorul II — VASILE GL1S- 
CĂ. Desigur, munca în a- 
bataj nu merge întotdeau
na strună. Se mai întîm- 
plâ și necazuri cu „goalele"', 
cu materialele. Minerii, 
insă, pun toii umărul pen
tru că așa cum spunea bri
gadierul... „nu muncim pen
tru mine sau pentru șeful de 
schimb. Cu plusul se mîn- 
drește întreaga brigadă'.

Orice ne-ar fi „povestii" 
brigadierul Vasile Glișcă 
despre șutul din care ieși
se, atunci cînd l-am cunos
cut, fie despre „pușcă!uri", 
fie despre cile „un mic ca
rambol", totul începea și se

(Continuare in pag. a 3-a)

chemarea colectivului

Consumuri 
substantial 

reduse
perseve- 
stabilite

Situația 
realizării

înfăptuind < u 
rență măsurile 
pentru reducerea consumu
rilor de combustibil și ener
gie, colectivul întreprinde
rii de utilaj minier Petro
șani a obținut', în luna ia
nuarie a.c., succese însemna
te în această direcție. Ia
tă cîteva comparații și cifre

E. M. 
E. M. 
E. M.
E. M. 
E. M.
E. M. 
E. M. 
E. M.

Lonea 
Petrila 
Dîlja 
Aninoasa 
Vulcan 
Paroșeni 
Lupeni 
Uricani

103.8
105.8
107,0
106.1
101,5
100,1
104,3

sută 
sută 
sută 
sută 
sută 
sută 
sută 
sută

TOTAL 
VALEA JIULUI

20 000 de tone 
de cărbune 

extrase peste plan
Ultima oră a schim

bului III de sîmbătă 
a consemnat o fru
moasă realizare în a- 
batajele Văii 
producția 
suplimentar 
prevederile de 
de la începutul anu
lui a depășit 20 000 
tone de 
Succesul nu 
tîmplâtor 
urmare 
a angajării 
turor colectivelor 
de muncă de la mi
nele din bazin în ma
rea întrecere socia
listă a anului 1974. 
an cu profunde sem
nificații 
porului 
doptării 
samblu 
tehnico

lorică care conduc 
la ritmicitatea pro
ducției, oglindită 
prin realizarea zi de 
zi a sarcinilor 
plan în decursul
timelor 23 de zile lu
crătoare. Sînt rea
lizări in continuă 
creștere care confir
mă hotărîrea mine
rilor Văii Jiului de a 
ridica continuu ni
velul de eficientă al 
întregului proces de 
extracție al cărbune
lui.

Unde s-a extras cea 
de a douăzecea mie 
tonă ? Nivelele de 
îndeplinire a planu
lui arată că ar fi po
sibil. la oricare din 
minele noastre. Gra
ficul primei decade 
a lunii confirmă a- 
cest lucru.

Un brigadier cunoscut — Vasile Mereu- 
ță — de la mina Aninoasa, înconjurat 
de trei ortaci de abataj. Recent, la adu
narea generală a oamenilor muncii, .șeful 
de brigadă s-a referit la două mari ce
rințe : producția și disciplina !

..Trebuie ținut seama 
faptul 
ducție 
anului 
anului 
marea 
zătoare din ultimii ani. Toc
mai de aceea este necesar ca 
in aceste momente, cînd pro
ducția de cărbune înregis
trează o evoluție deosebit de 
favorabilă, să depunem toate 
eforturile pentru normalizarea 
și consolidarea in continuare 
a întregii activități tehnico-e- 
conomice care va trebui să se 
ridice in anii viitori la nive
lul exigențelor deosebite pe 
care Ie reclamă dezvoltarea 
rapidă a bazei energetice a 
tării'. Am considerat util să

de 
că restanțele de pro- 
inregistrate la sfirșitul 
1973 nu sînt numai ale 
trecut, ci ele sînt ur- 
activității necorespun-

Adunări 
generale ale 

oamenilor 
muncii

al ministrului minelor, petro 
lului și geologiei și director 
general al C.C.P., care a sin
tetizat. in contextul unor in
dicații prețioase, dezbaterile

• Campionatul municipal de popice.

> Un rezultat de răsunet ol schiorilor de la 
Școala sportivă din Pelroțani.

• La Lupeni - un autentic festival al teni
sului de masă.

In scopul de a răspunde 
cu cinste chemării la între
cere. lansată de minorii Vul
canului, adunarea generală 
a reprezentanților salaria- 
tilor de la mina Paroșeni 
își propune să realizeze in 
cursul anului 1974 :

— depășirea planului de 
producție cu 5 000 tone de 
cărbune:

— creșterea productivi
tății muncii peste sarcina 
planificată cu 20 kilogra
me pe post :

— calificarea unui nu
măr de 100 muncitori și 
încadrarea în cursurile de 
perfecționare a 300 de sa
lariați :

— realizarea planului a- 
nual de investiții pînă la 
sfirșitul trimestrului 111 :

— prin perfecționarea 
tehnologiei de lucru și gos
podărirea rațională a ma
terialelor. combustibilului și 
energiei se vor realiza c- 
conomii de 50 mc material 
lemnos, 195 mii kWh ener
gie și 1 050 Gcal energie 
termică.

Animal de dorința 
a-și îndeplini exemplar sar
cinile ce-i revin în extracția 
de cărbune cocsificabil și 
de a realiza o eficiență e- 
conomică superioară, colec
tivul minei Uricani își pro
pune să reaJizeze în cursul 
acestui an :

— depășirea prevederilor 
planului de producție cu 
2 000 de tone :

— îmbunătățirea calită
ții cărbunelui prin alegerea 
în abataie a unei cantifăți 
de 25 000 mc de steril :

— depășirea prevederilor 
planului do Pregătiri 
300 de metri:

— îmbunătățirea indice
lui dc utilizare a timpului 
de lucru cu 1 la sută :

— prin extinderea susți
nerii metalice în abataje 
și prin mai buna gospodă
rire a materialelor, com
bustibilului și energiei se 
vor economisi 300 mc' ma
terial lemnos. 100 de tone 
de combustibil convențio
nal și 300 000 kWh.

ia inv.o v......... -
care ilustrează preocupări- I 
le» lui nnrlniro în ao.PRt SCnS. ’

indicele productivită- I 
meii pe uzină a eres- '

le lui rodnice în acest sens. 
Raportat la consumurile 
specifice din luna ianuarie 
1973, i ’ *
ții muncii pe uzină a cres
cut în luna ianuarie a aces
tui an cu 1.34 la sută. Pe 
această bază dar și ca e- 
fect' al măsurilor de gospo
dărire și folosire mai rațio
nală. s-a obținut o econo
mie de energie electrică de 
2.53 la sută la nivelul uzi
nei. Dintr-un calcul rezultă 
că. cu cantitatea de ener
gie electrică economisită in 
luna ianuarie se pot elabo- I 
ra 31 de tone de oțel lichid. 
Totodată. în lună ianuarie | 
consumul de energie ter- I 
mică a fost redus cu 358 I 
Grai față de consumul din | 
luna corespunzătoare a a_ i 
nului trecut. S-a obținut. | 
de asemenea, o economie i 
de 17 la sută, față de con- | 
sumul din luna decembrie . 
trecut, la benzina folosită I 
în uzină în operațiile de ' 
spălare a diverselor piese. I

Wilhelm LOJADI. 
corespondent

PRIETENUL NOULUI ANGAJAT"
o inițiativă menită să asigure 
un climat sănătos de muncă, 
să contribuie la stabilizarea

In cadrul exploatărilor mi
niere din Valea Jiului una 
dintre inițiativele muncito
rești își propune ca principal 
obiectiv șă-i ajute pe tinerii 
angajați să se integreze cit 
mai repede în viața colecti
vului, să-și însușească te
meinic și să practice normele 
de conduită ale muncii și vie
ții minerești. Cu alte cuvinte, 
această inițiativă, cunoscută 
sub denumirea atît de suges
tivă ..Prietenul noului anga
jat", urmărește educarea ti
nerilor care îmbrățișează me
seria de miner. pregătindu-i 
pentru munca plină de răs
punderi din subteran.

Izvorîtă. ca și celelalte i- 
nițiative minerești, din fră- 
mintarea colectivă, ilustrînd 
preocuparea permanentă a 
comuniștilor pentru soluțio
narea problemelor ce le ridi
că activitatea minieră, iniția
tiva îmbrățișată de tot mai 
multe brigăzi își aduce o în
semnată contribuție la forma
rea și stabilirea cadrelor atît

de necesare la exploatările 
miniere din Valea Jiului. Se 
poate afirma cu certitudine 
că această inițiativă este 
una din cele mai eficiente 
acțiuni întreprinse de orga
nele și organizațiile de partid 
în sprijinul producției șî al 
educării colectivelor de mi
neri.

In ce constă de fapt valoa
rea inițiativei „Prietenul nou
lui angajat" ?

Vorbind despre necesitatea 
generalizării acestei acțiuni la 
toate brigăzile de mineri de 
la E. M. Lonea. tovarășul 
Andrei Colda, secretarul co
mitetului de partid pe mină, 
arăta în cadrul unui recent 
schimb de experiență pe te
ma „Extinderii inițiativelor 
minerești" că în fiecare an e- 
rau angajați la mină peste 
l 000 de salariați, în timp ca 
tot atîția plecau. „Ne-am în-

rodnice prilejuite de aduna
rea reprezentanților salaria
ților minei Aninoasa.

Intr-adevăr, deși dispune 
de un colectiv de muncă ex
perimentat. mina Aninoasa 
nu și-a onorat in cursul anu
lui trecut principalele sarcini 
de producție care îi reveneau. 

'A fost înregistrată o restanță 
de 36 815 tone la extracția de 
cărbune și de 1 672 metri la 
lucrările de pregătiri, produc
tivitatea muncii s-a situat cu 
50 de kilograme pe post sub 
prevederi, iar prețul de cost 
s fost depășit cu 17.35 lei pe 
tonă.

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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PORT
> Două 

de masă.
competiții cu o largă participare

Ziarul nostru organizează im preună cu filiala Uniunii ziariștilor, 
un concurs de preselecție cu tema ..OAMENI ȘI FAPTE DIN ANUL 
XXX". Reportajele, portretele precum și alte relatări pot fi trimise 
ziarului incepind de la data de 15 februarie pină Ia 20 martie.

Cele mai izbutite vor fi publicate și vor primi premii și mențiuni. 
Dintre ciștigătorii concursului vor fi recomandați și candidați pentru 
concursul dc admitere la Facultatea de ziaristică.

dițiilor de muncă din subte
ran.

Astfel, șeful echipei de lă
cătuși, Ion Avrămoiu, împreu
nă cu tovarășii săi de muncă 
Ion Rusulan, Alexandru Gali 
și Iosif Torocsik a terminat 
înainte de termen și în condi
ții calitative bune montarea 
conductei de 2 țoii la nivelul 
orizontului 440 destinată ali
mentării cu apă potabilă.

Tot la orizontul 440 au fost 
terminate cu 10 zile înainte 
de termen lucrările de mon
taj de la stația de transfor
mare care va asigura ali
mentarea cu energie electrică 
a lucrărilor miniere din blo
cul IV. Lucrarea a fost execu
tată 
Baja, 
loan 
chipa 
Popa.

Un alt obiectiv de investi
ții pus în funcțiune îl repre
zintă conducta de • rambleu 
destinată lucrărilor de aba
taj din blocurile I și If.

7 CONTRA 7

ac-
cultural—edu- 
inchinată săr- 

unui sfert

Unitatea de pionieri 
din cadrul Casei de 
copii din Uricani des
fășoară o bogată 
tivitate 
cativă 
bătoririi
de veac de la înfiin
țarea primelor deta
șamente de pionieri 
din țara noastră. Du
minică, în cadrul de
tașamentului clasei a 
V-a A, a avut loc un 
concurs gen ,,7 con
tra 7“ axat Pe eveni-

X_________—

importante 
pionierilor

mentele 
din viața 
in cei 25 de ani care 
se împlinesc de la în
ființarea organizației 
lor, concurs ce s-a 
bucurat de un real 
succes.

întăririi disciplinei la 
locul dc muncă, 
mărul zilnic al 
motivaților a 
vizibil 
nă de la '

A scăzut, dar... re
zerve tot mai există!

nu
ne- 

scăzut 
în această lu- 

65 la 24.
, dar...

SCADE NUMĂ
RUL NEMOT1V V

TILOR

„SCURT-METRA.1E" 
PENTRU TINERET

cum ne in
to varășul 

Enache, pre- 
comitetului

După 
formează 
Dumitru 
ședințele 
sindicatului de la mi
na Dîlja, in urma 
acțiunilor (discuții de 
la om la om, agita
ția vizuală etc). în
treprinse de comitetul 
sindicatului, în scopul

In cadrul cineclubu- 
rilor 
șoară 
Valea 
prezentate 
me

care își des(ă- 
activitatea în 
Jiului au fost 

multe fil- 
documentare in

spirate din viața tine
rilor-

Intre tinerii reaU- 
zatori de filme care 
s-au afirmat în ulti
mii ani, se numără cu-

noscutul amator Os
car Simonis autorul 
scurt—metrajelor : 
PREȘTE ___
COSTICA ! • (1 969) —
..PODOABE CAPILA
RE" și ..PRECIPITA
RE" (1 970) — „E-
RA.M COPIL" (1 972) 
— SENS UNIC" (1971) 
..ȘI ACUM, INCO- 

(1 973). 
aceste filme.

„O-
BANDA

RĂSUNĂ CODRUL 
IARAȘI"

Un număr de 40 de 
de la Liceul 

generală

TRO ?"
Toate 

care au fost premiate 
pe țară, au fost prezen
tate în fața tinerilor 
din Valea Jiului bucu- 
rindu-se de 
apreciere. In 
Oscar 
crează 
tema 
lare și 
elevilor.

o caldă 
prezent 

Simonis In
ia un film p< 
orientării șco 
profesionale a

pionieri 
de 
din ______ , ___
de comandanți — in
structori, s-au depla
sat, duminică dimi
neața, la gura fores
tieră de Ia Buta. In 
(ața muncitorilor fo
restieri, pionierii din 
Uricani au 
spectacolul 
codrul iarăși", 
s-a bucurat de apre
cieri unanime.

cultură
Uricani. însoțiți

Prezentat 
.Răsună 

care
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SCHI Șl SĂNIUȚE

Etapa județeană a primei 
ediții a „Cupei tineretului*4 In 
săniuțe și schi cc s-a desfășu
rat în ziua de 10 
pe pirtiile din 
Paring, a constituit un record 
de participare (370) și un real 
prilej do popularizare a spoi
turilor de iarnă, coneurenți i 
beneficiind și dc mijlocul mo
dern dc transport de la podul 
Rusu și pină la pirtiile înză
pezite — telescaunul

Timpul excepțional, pirtiile 
dc .»chi ‘ 
cea dc 
I.E.F.S. si dc 
c-abana Rusu au contribuit în 
mare măsură la buna desfă
șurare a întrecerilor, care, 
deși s-au desfășurat in timp 
record (într-o singură zi) nu 
au influențat rezultatele teh
nice. reușind ca în final, titlu
rile de campioni județeni sâ 
fie acordate celor mai buni 
sportivi nelegitimați.

februarie 
masivul

de la Slirna. 
sanie dc la 

fond dc la

Agenda sportivă 
sâptămînală
LA NIVELUL 
UNITĂȚILOR

Reprezentanții municipiului 
nostru, cu o pondere mare dc 
participare — aproape jumă 
lato din totalul concurcnților 
— s-au comportat foarte bine, 
ci obținînd majoritatea titlu
rilor din probele competiției, 
încă o dală s-a dovedit că re
zultatele nu sint înlimplft- 
loarc și că acestea sint con
secința unc| activități conti
nuo de masă. îmbinate cu pa
siunea profesorilor de educa
ție fizică. Astfel, majoritatea 
titlurilor județene le-au reve
nit tinerilor din Valea Jiului, 
de la liceul Vulcan (prof Do- 
rcl Neamț u, Eugen Nicoarâ. 
Teodora Gurtavenco). Grupul 
școlar minier Lupeni (prof, 
lacob Imling), liceul industri
al (prof. Adrian Golgoțiu), Li
ceul Petroșani (prof. Gheorghe 
Pop). Școala generală nr. 1 
Pctrila (prof Dan Cocor). 
Școala generală nr. 6 Lupeni 
(prof, Petro Stoica).

Merită să evidențiem 
jinul primit din partea 
sici municipale dc schi, 
la sportivă, I.E.F.S..

spri- 
cOmi- 
Șeoa- 

a portul
adus în pregătire dc către Sil
viu Vladislav (Casa pionieri
lor Petroșani).

Iată comentariile și rezulta
tele pc probe. Săniuțe : m 
trecerile do săniuțe nu avut 
loc pe pîrtia do lîngft baza 
didactică a I.E.F.S., cu o lun
gime do cea. 1 000 metri, dis
putate po categorii do vîrstă. 
la o singură manșă. Iată cîș- 
tigătorli pe probe : Cat- cori.i 
11—11 ani. fete: 1. Gheor- 
ghița Zaharin — Școala gen. 
nr. 1 Petrila : 2. Laura Chain
— Vulcan : .1, Florentina Ni- 
coară — Școala gen. nr. 5 Pe
troșani : Băieți : 1. Mihai Po
pescu — Vulcan : 2. Alexan
dru Dănilă — Lonea : 3. Ște
fan Burileanu — Vulcan ; Ca
tegoria 15—19 ani. foto ; 1. E- 
lena Pană — Liceul Petroșani: 
2. Steluța Stratleă — Liceul 
Vulcan : 3. Floarea Lujerdean
— Școala generală nr. 6 Pe
troșani : Băieți : 1. Constantin 
Vîlcu : 2. Imro Ferenczi, am
bii do la Liceul Vulcan : 3.
Alexandru Lazăr — Simeria. 
Schi fond : cei 97 de partici
pant la cele trei categorii s-au 
întrecut pe un traseu de cca 
800 metri și. în funcție dc vîrs
tă și sex, traseul a fost efec
tuat în mai multe ture. Iată 
Ciștigâtorii : categoria 11—14

ani, fele 1. Edith Gongola, 
Școala generală nr. 1 Petrila ; 
2. Lcnuța Sicht, Brad : 3. Emi
lia Popit In. Școala gen. nr. 1 
Petrila ; Băieți : 1 ArislicA
Popescu, Școala generală nr. 
1 Petroșani : 2. Daniel Bulz. 
Brad ; 3. Alexandru Trofin.
Hunedoara ; Categoria 15—19 
am. fete 1. Verona Ungnrea- 
nu : 2. Ghizcla Nemccsek, am
bele de la Grupul școlar mi
nier Lupeni : 3. Ivma Ixitku- 
lic dc la Liceul Petroșani ; 
Băieți : 1. Dumitru Chelcs,
Liceul industrial minier Pe
troșani : 2. Nicolae Aron, și 
Petre Vlaicu, ambii dc Ia 
Grupul școlar minier Lupeni. 
Probe comune — categoria 
pinft la 30 ani : 1. Nicolae Rfb, 
Baia de Criș : Slalom : Proba 
di' coborîrc dirijată s-a dis
putat pe pirtia Slima — Pa
ring la care au participat un 
număr do 86 coneurenți. Prin
tre cîștigătorii la categoria 
15—19 ani se află Tosif Huda. 
Școala generală nr. 6 Lupeni. 
Asupra desfășurării 
probe, vom reveni 
rele următoare ale :

i acestei 
în nnme- 
ziarului.

A.
S.

în asociațiile sportive din 
întreprinderi și instituții, se 
desfășoară etapa de masă a 
cupei pe ramuri de produc
ție.

LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI

..Cupa tineretului" — eta
pa municipală la tenis dc 
masă și șah la categoriile 
15—19 ani și pină la 30 ani.

— tenis de masă și șah 
la clubul sindicatului mini
er din Lupeni :

— etapa județeană a ..Cu
pei tineretului*' la schi — 
categoria 19—30 ani (fete 
și băieți), pentru tinerii din 
întreprinderi și instituții :

— popice, etapa a Vl-a 
a campionatului municipal.

C.M.E.F.S.

POPICE

Minerul Vulcan Minerul Parîngul Lonea lider
Lupeni 4539-4173 p.d

In cadrul campionalului mu
nicipal de popice — etapa a 
V-a, a pus față în fața timp 
do două zile — sîmbâtă și 
duminică, echipele Minerul 
Vulcan și Minerul Lupeni.

Profiiînd de faptul că au 
evoluat pc propria lor arenă

Plecarea în cursă a săniuțelor.Start! Succes concurențelor la proba de fond.

popicarii din Vulcan, au con
firmat din nou forma buna pe 
care au dovedit-o in evoluțiile 
precedente, dispunînd de co
legii lor dc competiție cu o 
diferență de 366 de popice.

Deși înființată de curînd, 
tînăra formație lupeneanâ 
prom’le in viitor obținerea u- 
nor rezultate mai valoroase, 
dator'tă componenței lotului, 
care numără cîțiva jucători 
talentăți, de perspectivă.

Rezultatul final : 4 539 
4173 in favoarea minerilor 
vulcâncni. Iată rezultatele ob
ținute la individual intre echi
pele Minerul Vulcan și Mine
rul Lupeni:

Emil Lazea 784 — loan Vic
tor 700 : Dozsa Karoli 767 — 
Emeric Andras 627 : Marin 
Dogaru 788 — Gh. Petric 674 ; 
Constantin Vîlceanu 762 — 
Ion Bunea 725 ; Ion Pustai 737 
— Maxim Chiriluc 692 ; San
dor Orban 701 — Iosif Pall 
755 popice doborite..

Foto : L. MANOLE Foto : V. ARDELEANU
C. IOAN 

corespondent

Felicitări organizatorilor !
Pe pirtiile Inzâpezde din 

Paring și-au dat înlilnire du
minici, intr-un peisaj feeric 
sute de sportivi amatori din 
școlile, întreprinderile șl In
stituțiile județului nostru, 
participanți la Întrecerile de 
schi și săniuțe desfășura
te in cadrul etapei județene 
a amplei competiții a spor
tului- de masă — „Cupa ti- 
nerelukii*. Rezultatele obți
nute de participant la pro
bele de concurs au fost fa

cilitate In mare măsura de 
buna organizare a acestor 
intreceri, de condițiile create 
de organizatori pentru desfă
șurarea lor. Astfel celor 
care au contribuit prin mo
bilizare, prin amenajarea 
pirliilor, prin asigurarea unor 
arbitraje competente — cu 
alte cuvinte tuturor acelor 
„oameni din umbră’ Ie adre
săm pc aceasta cale, alături 
de mulțumirile concurenfilor 
și pe cele ale noastre I

Un rezultat de răsunet 
al schiorilor de la
Școala sportivă Petroșani

[iwrirea tti ile (ijtei 
resuiilitain la [alepria na

după cinci etape
Etapa a V-a a campionatului 

municipal s-a soldat în ge
neral cu rezultate scontate, 
gazdele eîșligind intilnirilc in 
fața partenerilor de întrecere. 
Cu excepția popicarilor de la 
Parîngul Lonea care progre
sează de la o etapă la alta, ce
lelalte echipe stau in conti
nuare în mediocritate

Rezultatele tehnice : Mine
rul Vulcan — Minorul Lupeni 
4 539 — 
Petroșani

4 173 p.d. : Utilajul
— Vîscoza (femei)

2 259 1 956 p.d. : Parîngul
Lonea - Constructorul mi-
nicr 4 630 — 4 188 p.d. . Jlul
11 Petrila — Prepara ți a Pe-
trlla 4 299 — 4 288 p.d. . Mi-
nerul Uricani — Vîscoza l/.i-
peni 4 063 — 4 413 p.d.

Echipa sâptăminii ; Dobrica 
llie. 825 p.d., Albu Gheorghe 
11 811 p.d., Costicâ Doroțan 
797 p.d., Marin Dogaru 788 p. 
d., losif Haidu 785 p.d., Emil 
Lazea 784 p.d. lată clasamen
tul înregistrat*

1. Parîngul Lonea 5 5 0 0 13 567 10 puncte
2. Utilajul 4 4 0 0 9 368 8
3. Minerul Vulcan 4 4 0 0 4 622 8
4. Jiul TI Petrila 5 3 0 0 8 277 6
5. Vîscoza Lupeni 5 2 0 3 13 161 4
6. Minerul Uricani 5 1 0 4 12 467 2
7. Constructorul Minier 4 1 0 2 8 483 2
8. Preparația Pe’rila 4 0 0 4 8 483 0
9. Minerul Lupeni 4 0 0 4 8 379 0

D I V I Z I A A
cadrul etapei a XT-aIn

campionatului diviziei A se
ria nord disputată în ziua de

echipa Jiul 
la

10 februarie 1974
Petrila jucînd în deplasat 
Cîmpia Turzii a ciștigat par
tida la o diferența dc 34 p.J. 
adică 4 958 la 4 924 p.d. vic-

Cu nerăbdare, se așteaptă rindul la telescaun...

Foto : M. IONESCU

Intre 8—10 februarie a.c. 
pe pîrtia acoperită cu o ză
padă de peste un metru de la 
Semenic, au avut loc între
cerile de schi la probele al
pine din cadrul etapei finale 
a campionatului republican al 
copiilor. Județul Hunedoara a 
fost reprezentat la această 
competiție de anvergură de 
către micii schiori de la 
Școala sportivă din Petroșani, 
elevi ai profesorilor do la ca
tedra do schi Virginia Pctcrfi 
și Glinther Gcdcon. Reeditînd 
la cote valorice superioare re
zultatele obținute in etapele 
precedente ale acestui cam
pionat. schiorii Școlii sportive 
Petroșani au evoluat pe pifti
ile de concurs într-o ținută 
de clasă, reușind să se detașe
ze net față de ceilalți compe
titori din 15 județe obținînd 
în final un rezultat de mare 
răsunet : locul I șl titlul do 
campioni republicani la cate
goria copii, ediția 1973—1974. 
Un Rezultat dc valoare, care 
atestă preocuparea susținută 
a conducerii școlii sportive, a 
cadrelor de specialitate de 
aici, de a crea o valoroasă 
pepinieră de schiori pentru 
sportul de performanță, de a 
continua tradiția performan
țelor dobindite de schiorii Văii 
Jiului cu ani în urmă.

Iată și locurile ocupate la 
diferite categorii de vîrstă de 
reprezentanții municipiului 
nostru : SLALOM — Fetițe 
III (n. 1964—1965), o manșă, 
24 porți : Iudith Karda, locul 
3 : Băieți III (n. 1964—1965) 
Gheorghe Mate, locul 2 ; Fete 
categoria II : (n. 1962—1963): 
Dorina Pop, locul 6 : Băieți, 
categoria II : Emil Safta, lo
cul 3 ; Petru Curt, locul 5—6 ; 
Fete, categoria I (n. 1960—1961)

2 manșe, 40 porți : Nelida 
Velcsov, locul 12 (cu căzătu
ră) : Băieți, categoria I (n. 
1960—1961): losif Krachtus,
locul 4 : Francisc Nemeș, locul 
6.

SLALOM URIAȘ : fote, ca
tegoria III. 1 manșă, 16 porți : 
Iudith Karda, locul 5 : Băieți, 
categoria III : Gheorghe
Mate, locul 2 : Fete, categoria 
II (n. 1962—1963): Dorina
Pop. locul 4 : Băieți, categoria 
II Emil Safta, locul 6 : Pe
tru Curt, locul 12 : Băieți, ca
tegoria I : 1) Odorlan Jolt 
(Harghita) 38”6 : 2) losif
Krachtus (S. S. E. Petroșani) 
38’7 : Francisc Nemeș, locul 
7 : Fote, categoria I : Nelida 
Velcsov, locul 2.

Clasamentul pc echipe se 
prezintă astfel : lj JUDEȚUL 
HUNEDOARA 81.5 puncte ; 
2) Județul Maramureș 102,5 
puncte ; 3) Județul Harghita 
110 puncte: 4) Județul Bra
sov 120.5 puncte : 5) Județul 
Cluj 155 puncte : 6) Liceul ex
perimental de schi Predeal 
169 puncte: 7) Județul Covas- 
na 185 puncte : 8) Județul Ca- 
raș-Severin 203.5 puncte; 
9—10) Județul Prahova și Mu
nicipiul București 212 puncte:
11) Județul Sibiu 231 puncte ;
12) Județul Alba 244 puncte ;
13) Județul Suceava 262,5
puncte : 14) Județul Neamț
267.5 puncte : 15) Județul
Mureș 300 puncte.

Ieri, la prima oră. după ce 
au fost aflate rezultatele, nu
meroși cititori ne-au solicitat 
să adresăm schiorilor dc la 
Școala sportivă și profesori
lor catedrei de schi felicitări 
pentru performanța realizată 
la nivel național.

Ionel ȚABREA

Inscriindu-se pe linia dez
voltării sportului de masă și 
a cultivării pasiunii pentru e- 
xercițiile fizice, Casa pionie
rilor din Lupeni in colabo
rare cu Comitetul orășenesc 
al U.T.C. a organizat, du
minică. 10 februarie, în sala 
de sport din Lupeni o reuși
tă competiție de tenis de ma
să, dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie".

Această manifestare sporti
vă a adus în fața celor nouă 
mese de joc un număr record 
de participanți (200), jucători 
din clasele I— XII. nelegiti
mați și a atras un număr 
însemnat de spectatori.

înainte de începerea con
cursului, prof. Vasile Nițcscu. 
directorul Casei pionierilor, 
— col căruia îi revine un me
rit deosebit în organizarea ex
celentă a acestei reuniuni 
sportive — a vorbit celor pre
zență în sală despre însemnă
tatea zilei de 16 februarie, e- 
vocînd momentele importan
te din lupta poporului nostru, 
legate de această zi. Apoi 
după ce a făcut cunoscut tu
turor componenților regula
mentul acestui concurs indi
vidual eliminatoriu — con
curs devenit de altfel o tra
diție — au început jocurile 
propriu-zise.

Elevii de la toate școlile din 
Lupeni, școlile nr. 1 3 și 4
din Vulcan precum și cei ai 
liceelor din cele două loca
lități s-au întrecut în limita 
unei sportivități depline, în 
jocuri pline de dinamism, 
mult aplaudate de public. Nu 
au lipsit nici surprizele, cum 
ar fi eliminarea campioanei 
orașului Vulcan, s-au unele 
spectaculoase schimbări în 
clasament, care au răsturnat 
multe pronosticuri.

In furnicarul de elevi din 
sală am putut vedea fețe în
cordate la maximum am vă
zut lacrimi curgînd po obra
jii micilor coneurenți, lacrimi 
de bucurie sau tristețe, în
să la sfirșit toată lumea a 
fost mulțumită că jocurile și 
arbitrajele prestate au a- 
dus un frumos omagiu te
nisului de masă.

înainte de a-i enumera pe 
cîștigători. ținem să sublini
em aportul pe care l-au adus 
profesorii Eduard Gyon-

gydsi, Ovidiu Pintea. Otto 
Daradics, Maria Androne Ia 
reușita acestui concurs, ceea 
ce a făcut ca în această zi. la 
Lupeni, să fie un adevărat fes
tival al tenisului de masă.

<//////////////////////////////////////

LA LUPENI

Un autentic 
festival 

al tenisului 
de masă

7/////ZZZZZ///7///ZZ////////////7/////>

Rezultatele au fost urmă
toarele :

clasele I—IV fete : 1. Dana 
Pădurcanu Școala generală 
nr. 6 ; 2. Marioara Mărcuș ;
3. Voichița Dan. ambele de 
la Școala generală nr. 6; 
băieți : Adrian Culda (Școa
la generală nr. 1) 2. Ionel Tă- 
mășan ; 3. Costel Brădățean, 
ambii de la Școala generală 
nr. 6 : clasele V—VI,
fete : 1. Lenuța Brădățean

2. Lucia Doicear; 3. Flori-
ca Mărcuș. toate de la Școala 
generală nr. 6: băieți ; 1.
Marcel Jeler (Școala genera
lă nr. 1) ; 2. loan Codorean 
(Liceul Vulcan) : 3. Tiberiu
Săbău, (Școala generală nr. 2): 
Clasele VII—VIII, fete : 1. Dră- 
ghița Anghel (Școala genera
lă nr. 3) : 2. Maria Girda 
(Școala generală nr. 6) : 3
Domniră Chinceșan (Școala 
generală nr. 3 Vulcan) : bă
ieți : 1. lani Ciorvași (Școa
la generală nr. 6) : 2. Lajos
Bonyevsky (Liceul Vulcan): 3 
Ion Ciofiica (Școala genoralâ 
nr. 2) : clasele IX—XII, fe
te : 1. Adriana Toth (Liceul 
Lupeni) : 2. Mariana Zamfir
(Școala generală nr. 3 Vulcan):
3. Erica Roth (Școala genera
lă nr. 2) băieți: 1. Petru 
Iluda (Școala profesională 
Lupeni): 2. Vasile Oatu (Școa
la generală nr. 2) 3. Constan
tin Grinaru (Școala profesio
nală Lupeni).

După terminarea partide
lor individuale s-au intîlnit 
echipele „Vîscoza" Lupeni și 
..Cutezătorii" Lupeni. Scor 
general : 9—3 la fete și 9—5
la băieți pentru ..Cutezători", 
al cărui lot. antrenat de prof. 
Eduard Gydngybsi a avut dc 
luptat serios cu echipa de la 
Vîscoza. Pe școli clasamentul 
indică Școala generală nr. 
6 pe primul loc. Școala gene
rală nr. 1 pe al doilea si Școa
la generală nr. 3 pe locul 
trei. Câștigătorilor concur
sului li s-au acordat cupe, di
plome și premii in cărți.

Zollan KIRALY jr, 
student

toric care consolidează oozi- 
ția sa în clasamentul seriei, 
croind premisa ocupării locu
rilor I-III, locuri participante 
în Turneul final al campiona
tului.

Din nou tînărul loan Popa 
(junior) a fost cel mai bun 
jucător al echipei. înregistrind 
854 p.d Bine s-au comportat 
și ceilalți componenți, în spe
cial Ion Biciușcă. Iosif Balog, 
Mihai Torok și Eugen Ghir- 
cis cu toții depășind granița 
celor 800 p.d.

Jiul
„a remizat“ 

la Lugoj
Duminică, fotbaliștii de Ia 

Jiul au susținut în această 
perioadă a pregătirilor pre- 
competiționale un nou meci 
de verificare in compania 
jucătorilor divizionarei B, 
,.Vulturii-Textila“ Lugoj. Ea 
capătul unei partide viu 
disputate, elevii antrenoru
lui Traian Ivănescu nu au 
reușit să învingă ambiția 
de a obține un rezultat cît 
mai sttîns a jucătorilor 
gazde, partida tcrminîndu-se 
cu un rezultat de egalitate : 
2—2. Pentru oaspeți au în
scris Stoichiță și RozsnaL

TELEX
In sala de sport a parcului 

„23 August" din Capitală 
s-au încheiat duminică între
cerile celei de-a 7-a ediții a 
competiției internaționale de 
atletism ..Cupa de cristal**, 
la care au participat sportivi 
și sportive din 11 țâri.

In cea mai disputată probă 
a zilei — cursa masculină de 
60 m garduri — victoria a 
revenit atletului român Nico
lae Perța, care i-a întrecut pe 
linia de sosire pe P. Pfister 
(Elveția) și Erwin Szebestien 
(România), toți trei fiind cro
nometrați în același timp 
7’8/10.

Cu un rezultat valoros s-a 
încheiat proba feminină de 
sărituri in înălțime, ciștigată 
do Rosemarie Witscbas (R. D. 
Germană) cu 1,88 m. urmată 
de Cornelia Popescu și Virgi
nia Ioan — ambele 1.75 m.

Iată cîștigătorii celorlalte 3 
probe disputate i lungime băr

bați : Hans Jurgen Berger
(R. F. Germania’) — 7.71 m. 
(Valentin Jurcă a ocupat lo
cul secund cu 7.66 m); 60 m 
garduri femei : Margrit Olfcrt 
(R. D. Germană) — 8”3/10 
(Elena Mlrza s-a situat pe lo
cul doi cu 8"6/10) : aruncarea 
greutății bărbați : Marin Ior
dan (România) — 17.08 m.

La actuala ediție a compe
tiției. sportivii români s-au 
numărat printre protagoniștii 
întrecerilor. Ei au terminat 
învingători în 5 din cele 12 
probe desfășurate în două zile 
de concurs.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Cu prilejul concursului in
ternațional atletic desfășurat 
pe teren acoperit la East 
Lansing (Michigan), sportivul 
american Marshall Dill a sta
bilit cea mai bună performan
ță mondială în proba de 300 
yarzi. cu timpul dc- 29”3/10 
Vechiul record era de 29”5/10 
și aparținea aceluiași atlet.

PRAG A 11 (Agerpres). — 
Peste 8 000 de spectatori

urmărit la Praga meciul in
ternațional de hochei pe 
gheață dintre selecționata de 
tineret a Cehoslovaciei și for
mația „London Lions". Victo
ria a revenit oaspeților cu 
scorul de 4—1 (0—0, 3—1, 
1-0).

NEW YORK 11 (Agerprest). 
— Primul turneu al grupei a 
Il-a a Circuitului WCT s-a 
încheiat la St. Petersburg 
(Florida) cu victoria australi
anului John Newcombe, care 
l-a întrecut în finală cu 6—0. 
7—6 pe Aleksander Metreve- 
li (U.R.S.S.).

In finala probei de dublu, 
cuplul australian John New
combe — Owen Davidson a 
dispus cu 6—3, 6—4 de pere
chea americană Clark Graeb- 
ner — Charles Pasarell.

MADRID 11 (Agerpres). — 
intr-un meci internațional a- 
mical dc fotbal, echipa C. F 
Barcelona a întflnit po teren 
propriu formația Legia Var
șovia. cu care a terminat ia 
egalitate 1—1 (O—IX

VARȘOVIA II (Agerpres). 
— In cadrul concursului in
ternațional desfășurat pe te
ren acoperit la Varșovia atlete
le poloneze au obținut două re
zultate valoroase. Grazynn 
RaDSZtyn a stabilit cea mai 
bună performanță mondială 
in proba dc 60 m garduri cu 
timpul de 7”9/10, iar cunoscu
ta sprinteră Irena Szewinska 
a egalat cea mai bună perfor
manță mondială în proba de 
60 m plat* cu rezultatul de 
7Ț/10.

HELSINKI 11 (Agerpres). — 
La Tampere s-a disputat în- 
tîlnirea internațională amica
lă de hochei pe gheață dintre 
echipele reprezentative ale 
Finlandei și Cehoslovaciei. 
Hocheiștii finlandezi au obți
nut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0. 1—0, 0—0).

MADRID 11 (Agerpres). — 
In runda a șasea n turneului 
internațional de șah do la 
Torremolinos (Spania1), Quin
teros l-a învins pe Bellon. 
Martin pe Langeweg, Sanz pe

Esteves, iar Ostoici a ciștigat 
la Ruiz. Partida centrala a 
rundei, disputată între marii 
maeștri Florin Gheorghiu și 
William Iximbardi (S.U.A.), 
s-a încheiat remiză la muta
rea a 19-a.

In clasament conduce Tar- 
jan (S.U.A.) cu 4,5 puncte și 
o partidă întreruptă. urmat 
de Sanz (Spania) — 4.5 punc
te. Lombardi (S.U.A.) — 4 
puncte. Vesterincn (Finlanda) 
— 3.5 puncte și două partide 
întrerupte, Florin Gheorghiu 
(România) și Quinteros (Ar
gentina) — cite 3.5 puncte 
etc.

SOFIA 11 (Agerpres). — 
Echipa de fotbal Progresul 
București, aflată în turneu în 
Bulgaria, a jucat la Pleven 
cu formația locală Spartak. 
Partida s-a încheiat la egali
tate 0—0.

TELEX O imagine ce pledează pentru spectaculozitatea anticului spori olimpic — luptele 
clasice. Foto: I. LICIU
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intervalul dintre adunări ?
Intr-o r 

tovarășul 
secretarul 
partid al 
locutorul 
acțiunii 
creșterea 
al organ iz 
mobilizare 
11 realizi 
creștere a 
ne — 
rită ce 
rii bi 
de bază, pentru a asigura în
tregii activități de partid un 
caracter neîntrerupt „Mani- 
fcstînd o grijă tot mai mare 
pentru ridicarea nivelului a- 
dunărilor general", ca mijloc 
principal de educare și acti
vizare a comuniștilor — ne 
spunea interlocutorul — co
mitetul de partid al minei 
Vulcan se preocupă susținut 
de asigurarea unui curs flu
ent al muncii de partid pe în
tregul interval dintre adu
nări. Este deosebit de impor
tant să asigurăm adunărilor 
de partid un nivel cit mai 
ridicat deoarece aici se dez
bat cele mai importante pro
bleme, se stabilesc sarcini, 
se adoptă măsuri decisive 
pentru activitatea colectivului 
Dar, adunarea lucrează o oră 
sau două. Iar materializarea 
măsurilor adoptate are loc nu 
în adunare, ci în activitatea 
practică ce urmează după 
aceea".

Cum acționează birourile 
organizațiilor de bază de la 
mina Vulcan in intervalul 
dintre două adunări ? Organi
zația de bază nr. 8. care își 
desfășoară activitatea în sec
torul de investiții, oferă o ex
periență bună în această 
vință.

..Jn ultimul trimestru 
anului trecut, rezultatele 
nomice obținute în cadrul 
torului arătau o dare înapoi 
față de perioada anterioară. 
Tu schimb, sarcinile sectoru
lui pe anul 1974 au sporit sim
țitor. impuse fiind de nece
sitatea producției. Se cunoaș
te că. de intrarea la timp în 
funcțiune a noilor capacități 
de producție depinde atît în
deplinirea planului extracției 
de cărbune și a angajamente
lor luate de colectivul minei 
in întrecerea socialistă pe 
acest an. cît și a sarcinilor de 
perspectivă. Ținînd seama cît 
de important este ca activita
tea de investiții sâ meargă cu 
un pas înaintea activității de 
producție. organizația de 
partid din sector a luat iniția
tiva mobilizării întregului po
tențial al sectorului pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
pian în domeniul investițiilor 
pe anul în curs cu două luni 
mai devreme. Inițiativa — 
larg dezbătută de către comu-

•rntâ discuții cu 
Gheorghe Săcftluș. 

comitetului de 
linei Vulcan, inter- 
— referindii-se la 
itreprinse pentru 
aiului conducător 
(iilor de partid în 
colectivului minei 

’ea sarcinilor de 
■xtracțiel de cârbu- 

a evidențiat atenția spo 
? se acordă întăririi mun. 
iro urilor organizațiilor

an;

pri-

al 
eco- 
sec-

(Urmare din pag. 1)

trebat mereu care sint cau
zele acestei mari fluctuații de 
muncitori, in ’special din rin
ei ui noilor angajați ? Răs
punsul i-am găsit în faptul 
câ brigăzile și colectivele sec
toarelor se ocupă prea puțin 
de -
chiar 
școlii 
ciențe 
gâtire.
mai iutii despre răspunderile 
pe care le are omul in mină, 
in timp ce despre frumusețea 
meseriei de miner, tradițiile 
ei. despre succesele colective
lor unde vor lucra tinerii an
gajați nu se spune aproape 
nimic. De aceea, ne-am gin- 
dit noi. trebuie să găsim anu - 
mite căi și modalități prin 
care tinerii angajați să fie fa
miliarizați mai bine cu mina, 
spre a se integra cit mai re
pede in viața colectivului, să 
se deprindă ușor cu specifi
cul locului de muncă.

Analizind aceste cerințe in 
cadrul comitetului de 
și ai organizațiilor de 
am hotărit să preluăm 
tiva ..Prietenul noului 
jat". Mulți șefi de brigadă, 
printre care Teodor 
de la înaintări, 
bâr, sectorul I. 
Chițoîu sectorul 
Bălăuță. sectorul 
jocaru. sectorul 
Molnar și alții, practică bunul 
obicei 
nerii 
rea in 
insoțindu-i 
cunoașl

tinerii angajați. De altfel, 
in
de inițiere există defi- 
in programul de pre- 

Noi le vorbim acolo

cadrul cursurilor

partid 
bază, 

iniția- 
anga-

Flutur,
Marin Ciu- 
Constantin 

V. Zaharia 
IV. Ion Co- 
Ill. Stefan

de a intimpina pe ti- 
angajați încă la intra- 

incinta exploatării 
■i intr-o vizită de 

rre a specificului uni
tății- Cu acest prilej, le ofe
rim posibilitatea de a afla cit 
mai multe lucruri și date re
feritoare la exploatarea noas
tră, le vorbim despre sarcini
le de Plan ce stau în fața co
lectivului nostru, străduin- 
du-ne încă de la începui sâ 
trezim in noii angajați inte
resul față de meserie, dra
gostea fată de muncă.

In această acțiune deose
bit de importantă, o serii- de 
factori. fiecare in domeniul 
său concret, acționează în 
sensul amintit. Dr xemplu. 
maistrul la locul de muncă 
le face cunoscute condițiile 
de lucru, organizatorul grupei 
sindicale, drepturile d.- care 
se bucură ca salariat:, mdalo- 
ririle ce le au în această cali
tate. Cei mai mulți șefi de bri
gadă se ocupă de noii salari .1 
cu o grijă deosebita. Această 
atitudine h fost transmisă -1 
șefilor de schimb, muncitor.- 
lor care îi ajută să se iniți - 
ze în tainele meseriei d< 
miner. Unii muncitori cu ex
periență, fruntași in produc
ție. " '
după 
tind

pot fi vâzuți frecvent, 
ieșirea din șut. discu- 
îndelung cu acești ti-

niști și apoi de masa largă .1 
minerilor — a fost însușită 
?u entuziasm de întregul co
lectiv al sectorului și înscrisă 
■a obiectiv principal a) între
cerii socialisto po anul în curs 
Biroul organizației de bază a 
înscris această problemă pe 
primul loc în agenda sa de 
lucru, blind măsuri pentru a 
subordona întreaga muncă po
litică înfăptuirii obiectivului 
propus.

In una din primele zile ale 
lunii ianuarie, cu sprijinul 
secretarului comitetului de 
partid al minei, biroul organi- 
nțipi de bază a inițiat o con

sfătuire do lucru la care nu 
participat conducerea tehnică 

1 sectorului și toți sofii de 
brigadă si de schimb. în ca
drul căreia s-au dezbătut a- 
mănunțit modalitățile do în-

mior legale de susținerea acti
vității de producție. Astfel, 
tovarășii loan Grigoraș, Carol 
Duhinski și Petru Adam. •' 
ii mul și secretar al organiza 
(iei de bază, răspund fiecare 
de modul în care se desfășoa
ră munca politică pe cîte un 
schimb, comunieîndu-și reci 
proc observațiile, zilnic.

— Consider — spunea iova 
râsul Petru Adam . â in 
activitatea biroului organ’.”, 
(iei de bază est ■ sen> al sâ 
se asigure participarea efec 
tivâ și responsabilă t tuturor 
membrilor organizației la în
deplinirea sarcinilor de pro 
ducție ale sectorului. în a- 
cest sens, noi am întreprins 
o acțiune lămuritoare ca fie
care sâ cunoască bin" sarci
nile profesionale, dar *-i re 
trebuie să facă Ia locul său de

„în adunarea generală se dezbat problemele 
cele mai importante, se adoptă măsuri co
respunzătoare... Dar materializarea lor este 

determinată de activitatea practică"

deplinire in întregime a sar
cinilor de plan anuale pină la 
data de 1 noiembrie. O parte 
din problemele ridicate în 
consfătuire au fost preluate 
spre rezolvare de către con
ducerea sectorului, care a și 
prevăzut operativ măsurile 
tehnice corespunzătoare. iar 
cele care depășesc posibilită
țile interne ale sectorului au 
fost prezentate conducerii 
minei. Biroul organizației de 
bază a urmărit, prin membrii 
săi. cum sint rezolvate pe par
curs aceste probleme, iar în 
următoarea adunare generală 
a organizației a prezentat o 
informare amănunțită asupra 
stadiului îndeplinirii lor. Cu 
acest prilej s-a pus un accent 
deosebit pe sarcinile concrete 
ce au revenit colectivelor de 
la fiecare loc de muncă, pe 
modul în care se acționează, 
mai ales de către brigadieri, 
șefi de schimb, și minerii co
muniști. pentru mobilizarea 
întregului efectiv al sectorului 
la realizarea obiectivului pro
pus.

Pentru o mai bună urmări
re a modului în care se în
deplinesc zi de zi sarcinile sta
bilite. biroul organizației de 
bază a repartizat membrii pe 
schimburi, fiecare din ei avînd 
sarcina de a controla cum 
sînt duse la îndeplinire măsu
rile stabilite pe linia muncii 
politice și de a-i ajuta pe co
muniști în îndeplinirea sarci-

muncă in calitate de comu
nist pentru materializarea a- 
cestor sarcini.

Din relatările 'ecrelaruiul 
organizației de bază am re
ținut că membrii de partid, 
cum sînt tovarășii Gheorghe 
Bulă, Constantin Niță. Uie 
Chiron și mulți alți comuniști 
acționează cu responsabilitate 
in colectivele din care fac 
parte pentru a întrona ia lo
curile lor de producție ordi
nea și disciplina. In brigăzile 
în care muncesc acești comu
niști se remarcă un înalt spi
rit de disciplină. In sector mai 
sînt însă și saiariați care nu-și 
fac pe deplin datoria. Cum 
s-a orientat biroul organiza
ției de bază față de aceștia ? 
In intervalul dintre cele două 
adunări generale. membrii 
biroului au discutat în mod 
organizat cu patrusprezece sa
iariați dintre cei care au avut 
absențe nemotivate de la lu
cru în această perioadă. Bi
roul n-a considerat însă aceas
tă acțiune încheiată printr-o 
simplă discuție. Preocuparea 
pentru întărirea disciplinei de 
partid și a disciplinei în mun
că, constituie o componentă 
esențială a activității de 
partid. Biroul manifestă o exi
gență deosebită pentru întări
rea disciplinări țiv- producție, 
în primul rînd, din 
membrilor de partid, 
le pretinde să fie exemple în 
muncă. în același timp, a în

partea 
cărora

credințal unor membri 
partid sarcina do a se ocupa 
îndeaproape de acei membri 
de partid care manifestă aba
teri do la disciplina muncii. 
Agitatorii, toți comuniștii au 
primit sarcina de a acționa 
printr-o susținută muncă poli
tică împotriva celor care ab
sentează. intîrzic. nu execută 
indicațiile conducătorilor pro
cesului de producție. încalcă 
normi Io dr tehnică a securită
ții muncii.

Cele rek 
succint doar 
Activitatea biroului este mult 
mai vastă. Intre cele două a- 
dunâri biroul a instruit agita
torii în legătură cu modul in 
care trebuie sâ susțină anga
jamentele luate în întrecerea 
socialistă și le-a repartizat 
sarcini concrete, in funcție do 
condițiile de la locurile de 
muncă respective, a controlat 
cum se desfășoară învățămîn- 
tul do partid, a asigurat întoc
mirea materialelor pentru a- 
dunarea generală, s-a ocupat 
do pregătirea unor tineri mi
neri care și-au exprimat do
rința de a face parte din rîn- 
durilc partidului. în această 
perioadă, membrii biroului or
ganizației de bază au partici
pat la instruirile care au avut 
loc la comitetul de partid al 
minei, au sprijinit munca bi
roului grupei sindicale pentru 
pregătirea adunării salariați
lor din sector, s-au ocupat 
do îndrumarea tineretului, au 
rezolvat operativ problemele 
ivite în producție...

Iată cîteva activități, preo
cupări acțiuni care demon
strează câ biroul organizației 
de bază s-a ocupat sistema
tic. printr-o activitate perma
nentă. neîntreruptă de asigu
rarea îndeplinirii sarcinilor ce 
revin organizației. întregului 
colectiv al sectorului. Este 
demnă de reținut stăruința pe 
care o depun membrii birou
lui pentru rezolvarea operati
vă a problemelor ce se ridică 
in fața organizației, fără a 
aștepta instrucțiuni, indicații 
sau ținerea unei noi adunări. 
La fiecare adunare, biroul ra
portează cum și-a îndeplinit 
sarcinile, ce probleme a rezol
vat, care 
muncii sale în perioada care 
a trecut de la adunarea pre
cedentă. Aceste raportări sînt. 
după cum se poate vedea, 
destul de bogate : pe planul 
muncii politice ele se reflectă 
în întărirea întregii activități 
a organizației de partid, iar 
pe plan economic se reflectă 
în depășirea preliminarului la 
lucrările de investiții. în spo
rirea vitezelor de avansare la 
deschiderea noilor fronturi 
de lucru ale minei.

sînt rezultatele

Gh. ADAM

sfătuindu-i și urmărin- 
com portarea".

neri, 
du-le

Metodele bune ale multor 
colective de muncă de la 
exploatările miniere din Va
lea Jiului folosite pentru sta
bilizarea forței de muncă au 
fost preluate și la mina Pe- 
trila unde fenomenul fluctua
ției noilor 
proape 
Lonea.
anual circa 1 400 saiariați, dar 
pleacă tot atîția cîți au soli
citat încadrarea. Problema 
preocupă serios comitetul de 
partid și conducerea exploa
tării. Tocmai de aceea — 
explica tovarășul Gheorghe 
Cojocaru, locțiitorul secreta
rului comitetului de partid. în 
cadrul aceluiași schimb de 
experiență — am preluat și 
no: această inițiativă pentru 
stabilizarea forței de muncă.

Considerăm câ celelalte 
acțiuni ca ..Dirigenția mun
citorească" și „Brigada de 
producție și educație" se com
pletează reciproc, noua ini
țiativă „Prietenul noului an
gajat” vine să închege și 
mai mult efortul colectiv în
dreptat in același scop : o- 
mogenizarea colectivelor mi
nerești, realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan.. La mina 
Petrila au existat și înainte 
mulți comuniști, șefi de bri
gadă care, pot fi numiți pe 
bună dreptate ..prieteni ai noi
lor angajați" ~ 
se numără i 
Constantin 
Stan. Ion 
re din acești brigadieri 
îngrijește 
ducarea 
brigadă, 
tățilc

angajați este a- 
identic cu cel de la 
Și aici sint angajați

Printre aceștia 
in primul rind. 
Alexe Constantin 

Tabacu ș. a. Fieca- 
se

ANGAJAT*

cu atenție de e- 
tinerilor primiți in 
Rezultatele ? Greu- 

intimpinate la început 
de noii angajați au fost depă
șite. iar acum sarcinile de 
plan sint realizate și chiar 
depășite. Putem spune că 
preocuparea tinerilor pentru 
însușirea normelor de condui
tă. a deprinderilor pe care 
le cere munca in mină a 
dat rezultate.

Apreciind eficiența acestei 
inițiativ--. comitetul de partid 
și organizațiile de bază au 
hotărî l sâ o generalizeze și 
la mina Peirila. In acest scop 
a fosi consultat activul de 
Dartid care, după ce a luat 
cunoștință de esența noii ac
țiuni și de modalitățile prac
tice prin care ea poate fi a- 
plîeată și extinsă a hotărît 
promovarea ei la toate colec- 
tivele de muncă. Șefii de 
brigadă care au luat parte la 
schimbul de experiență dr 
la rnin; l.«onea p1 tema ..Ex
tinderii inițiativelor minerești" 
au fost primii care și-au ex
primat hotărîrea s-o aplic" 
pentru sprijini tineretul in 
integrarea sa profesională.

Preluarea acestei noi ini
țiative de către eolectiveie ce-

lor două exploatări miniere 
— Peirila și Lonea — spunea 
tovarășul Ioan Radulescu, 
prim—secretar al comitetului 
orășenesc de partid Petrila. nu 
numai că completează forme
le de stimulare și educare la 
nivelul brigăzilor, dar contri
buie în mare măsură la creș
terea conștiinței minerilor, la 
întărirea disciplinei și răs
punderii lor față de înfăptui
rea sarcinilor de plan. Apli
carea și 
inițiativei la toate 
va asigura 
de muncă, 
ta și mai 1 
tribuind | 
angajați.

Pentru 
vei, comitetele de partid 
organizațiile de bază au da
toria să susțină în permanen
ță preocupările comuniștilor, 
a brigăzilor de mineri efortu
rile lor pentru realizarea sar
cinilor ce le stau în față în 
acest an. Trebuie să se mun
cească mai mult cu oamenii 
pentru ca fiecare om a| pli
nei să devină intr-adevăr 
prietenul noului angajat.

generalizarea 
brigăzile. 

i un climat sănătos 
va suda și cimen- 

mult colectivul con- 
la stabilirea noilor

extinderea inițiati- 
Și

BRKM/1
scoală a

răspunderii
(Urmare din pag. 1)

sfirșea cu tovarășii săi de 
munca. Ne-a vorbit despre 
destoinicia șei Hor de schimb 
IOA\ BALAȘ și NICOLAE 
GH1ȚĂ. mineri uutor ilari, 
pricepufi și respectați, des
pre ortacii ALEXANDRU 
LAZĂR și DUMITRU LEON- 
TE, oameni de încredere, 
cu vechime in brigadă.

Cum a reușit Vasile Gliș- 
că. să-și formeze o briga
dă unită, cu aceleași ginduri 
și același fel ? Zimbind. ne-a 
răspuns:

— Stau mult de vorbă cu 
oamenii. Am reușit să ne 
unim, să dorim și să reu
șim să ne facem datoria in 
așa iei incit să nu plecăm 
niciodată fruntea.

In brigada lui Glișcă. ca 
și in altele de la mina Petri
la. disciplina muncii, răs
punderea pentru ilecare cli
pă și fiecare bulgăre de căr
bune. priceperea și vredni
cia. sint la ele acasă: un 
grup de oameni s-au legat 
sufletește de .camera" lor 
și ca o singură mină uria
șă. puternică, scol zi de zi 
la lumină, bogăția pămintu- 
lui.

Tineri în acțiuni 
de colectare

a metalelor vechi
Comitetul UJT.C. de la mi

na Lupeni a organizat în 
cursul săptămânii trecute do
ua rodnice acțiuni de muncă 
patriotică. In cadrul primei 
acțiuni, un grup de tineri din 
sectorul I al minei a adus 
la suprafață din subteran 13 
cărucioare cu armături T. H. 
nerccuperabile. țevi și șine de 
« ale ferată, toate insumînd a- 
oroape 10 ton" d fier vechi 
colectat.

Iu cadrul celei 
acțiuni organizat' in 
curile sectorului 11 tinerii au 
scos din subteran un cablu de 
cupru deteriorat lung de 200 
metri și cu o greutate de 800 
kilograme.

In ambele acțiuni, cele două 
grupuri de tineri utcciști au 
efectuat aproape 100 de ore 
de muncă patriotică.

dc-a doua 
adîn-

Rudolf IANOVETZ. 
activist U.T.C.

Angajare fermă, măsuri chibzuite
pentru continua îmbunătățire a producției

(Urmare din pag.

seama

1)

precum 
1 avut 

critic 
trebuie 
a strâ- 
acestui 
mai e- 

sâ con- 
intregii 

minei

Darea de seamă, 
și discuțiile purtate au 
un pronunțai caracter 
și autocritic, fapt ce i 
apreciat ca o reflectare . 
daniilor constante ale ; 
colectiv de a găsi cele 1 
ficiente căi capabile s; 
ducă la redresarea i 
activită(i, la plasarea 
in locul ce i se cuvine : prin
tre fruntașele mineritului 
Văii Jiului.

Analiza activității anului 
trecut a arătat că in ciuda 
existenței unor greutăți obiec
tive, atunci cind au 
preocupări susținute 
buna organizare, pentru 
trenarea la preluarea respon
sabilă a sarcinilor, rezultatele 
au fost la înălțimea așteptări
lor. Exemplul cel mai sugestiv 
îl constituie sectorul I. care 
a înregistrat o depășire de 
peste 1 300 de tone de cărbu
ne față de prevederi, precum 
și indicatori tehnieo-economici 
favorabili. Rezultatele bune 
ale sectorului I constituie o 
confirmare a adevăratului po
tențial productiv 
pentru a cărei 
optimă adunarea 
multiplele sarcini 
fața colectivului.

Importantele restanțe acu
mulate in anul trecut, precum 
și demarajul necorespunzător 
înregistrat in acest an Tac din 
activitățile de pregătire și 
deschidere a noi rezerve, pro
bleme prioritare in tot cursul

@ Sanda Necula — Uricani : Dacă a- 
devărul ar sta, în totalitate, pe ..talgerul 
balanței" dv.. fără îndoială că organele 
de ordine din localitate, sesizate fiind 
(după cum afirmați dv. cu convingere), 
nu ar pregeta să intervină prompt și în 
„cazul scandalagiului I. Lazăr". Reveniți 
cu o altă scrisoare, firește după ce ..ca
zul'1 respectiv va fi. într-un mod sau 
altul, soluționat. Așteptăm.

® Marius-Stelian Furdui, elev — Lu- 
peni : Ca idee, caricatura pe care ne-ați 
expediat-o nu-i deloc rea. Ca execuție 
tehnică, însă, șchioapătă. Perseverați, se 
întrevăd clar unele perspective și. peste 
un timp, mai trimiteți.

@ Emeric Lan.v — Petroșani : Neîndo
ielnic. ne bucură faptul că... sînteți de 
acord cu cele afirmate de noi în ziar, în 
ce privește unele abateri de la regulile 
generale de comerț. Referitor la „angaja- 
mentele-promisiuni" ale directorilor în
treprinderilor noastre comerciale, vom... 
trăi și vom vedea cum vor fi transpuse 
in viață.

© Dumitru D. Alexandrescu — Petro
șani : Nu am înțeles nimic (s-au... mai 
nimic) din scrisoarea dv. Și nici nu 
considerăm, că, în primul rînd, trebuia 
să vă adresați redacției. Reveniți, dacă 
considerați necesar, dar, vă rugăm, dacă 

poate, dactilografiați scrisoarea...se

@ Magdalena Marton — Vulcan : Des
pre magazinul alimentar (unitatea nr. 58)

Note
Oamenii rampei

Extinderea capacității 
producție a Întreprinderii 
utilaj minier Petroșani 
determinat un flux de utila
je și materiale din partea a 

furnizori către uzină, 
sosite la rampă ele 
descărcate și dopozi- 
Aceste operații tre- 

efcctuate intr-un timp 
se poate 

pentru a nu 
judicii secțiilor 
tarea comenzilor, pentru a 
evita intrarea in locație a va
goanelor C.F.R. Muncitorii 
care deservesc rampa sînt 
conștienți de sarcina ce ie 
revine, astfel că la orice oră 
din zi sau noapte ei sînt pre- 
zenți la datorie : activitatea 
lor continuă uneori și pe vre
me neprielnică. Sutele de to
ne de profile T. II., laminate, 
tablă și piese finite care au 
fost descărcate sau încărcate 
de acești muncitori in luna 
ianuarie sint o dovadă a 
hărniciei și aportului lor. In 
această perioadă au fost des
cărcate 230 tone profile T.H.. 
88 tone țeava pătrată. 60 
tone fier rotund. 120 tone ta • 
blă baloti. 30 tone motorin’

diferiți 
O dată 
trebuie 
late, 
baie 
cît

de 
de 
a

de scurt 
aduce pre- 
in execu-

existat 
pentru 

an-

al minei, 
valorificare 

a dezbătut 
care stau în

acestui an. După cum a subli
niat ing. Todor Bădin și ing. 
Teodor Cozma, șefii sectoa
relor III și, respectiv. II. o 
bună parte din restanțele de 
producție înregistrate de cele 
două sectoare în ultimele luni 
provin din ..îngustarea" liniei 
de front. Există planuri de 
măsuri la nivelul sectoarelor 
și al minei cupi inzînd grafi
cul de recuperare al restanțe 
lor. Ele vor trebui aplicate 
integral în termen scurt, ast
fel îneît aceste două impor
tante activități să înregistre
ze revirimentul dorit, iar ca
pacitățile de producție ale mi
nei. să cunoască singura evo
luție admisă — aceea a con
tinuei lor dezvoltării

Un alt domeniu care poate 
contribui efectiv la situarea 
realizării minei pe cote cît 
mai înalte îl constitui^ disci
plina. O serie de vorbitori în
tre care ing. Virgil Costinaș, 
șeful sectorului IV. Nicolae 
Bokor, miner șef de brigadă 
sectorul II și Mihai Bizdubac, 
artificier în cadrul sectorului 
III. au arătat că întărirea 
disciplinei constituie primul 
pas spre îmbunătățirea orga
nizării muncii, că se impune 
o atitudine intransigentă față 
de cei care dezorganizează 
producția.

Bazată pe o disciplină fer
mă a muncii, organizarea va 
trebui să joace , 1 
în. -îmbunătățirea 
fie că este vorba 
ca fundamentare 
prin consultarea

un rol activ 
producției, 

i de temeini- 
a deciziilor 
cadrelor de

localitatea dv. s-ade la complexul din
scris de mai multe ori în ziar. Și despre 
realizări, și despre anumite deficiențe. 
Vom avea in vedere și lipsurile sesizate 
de dv.

© Anonimă — Petroșani : Ceea ce 
ne-ați povestit (intr-o scrisoare anonimă) 
nu ne-au fost confirmate. Vecinii familiei 
M. nu confirmă că ar ști ceva in legă
tură cu comportarea incorectă a „eroilor" 
scrisorii dv. Așa că, în primul rînd, ieșiți 
rapid din anonimat, aveți curajul răs
punderii și, abia după aceea. ...îndrăzniți 
să criticați (nu să denigrați) pe alții !

@ Paul Vasile — Petrila : De acord, 
dacă faptele s-au petrecut așa cum ni 
le-ați povestit dv.. vinzătoarea în cauză 
(de ce nu i-ați notat numele ?) a greșit. 
Responsabilul unității ne promite că
nii se va mai întîmpla.

și 200 tone diferite laminate. 
De asemenea, s-au încărcat 
200 tone confecții metalice 
care au luat drumul exploa
tărilor miniere. Această echi
pă de harnici muncitori iși 
face datoria cu multă conști
inciozitate, meritînd pe de
plin stima de care se bucură, 
prețuirea colectivului nostru.

„Oamenii rampei", cum le 
spunem noi. sint Ioan Danciu, 
șeful de echipă. Constantin 
Versin, loan Duțu. 
Toma, loan Tudor. 
Vamvu și macaragiii 
nian Pară și Vălean

Nicolae
Aurel 

Justi- 
Albă.

Wilhelm LOJADI. 
corespondent

O lucrare uitată

Pasajul rutier 
de la Livezeni

Cu multe, multe luni de 
zile in urmă, in dreptul can
ionului C.F.R. nr. 80 (intre 
cartierele Carpați și Aeroport) 
a început construcția unui 
pasaj rutier, cu deschideri d" 
treceri atît peste linia ferată 
electrificată cît și pentru asi
gurarea unei circulații pe 
drum carosabil, pe sub pod. 
S-au turnat pilierii. au fost 
montate marile grinzi, s-a 
turnat și ceva beton eg; I’/'1

I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I i J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I l

tor, iar rambleul de pâmint 
care să facă legătura cu po
dul a fost completat într-o 
mare măsură. Și totuși, nu 
suficient ! Mai lipsesc din 
rambleu cantități de sute de 
metri cubi de pâmint (um
plutură) pentru a se ajunge la 
cota 
le 
cute 
torii 
șani 
la acest pasaj rutier, nu 
mai completat pămîntul dv 
umplutură in terasamentul 
rambleului do acces la pod. 
De ce ? Nimeni... nu știe 
mic !

Considerăm necesar sâ 
firmăm că, constructorul 
„îmboldit” mai temeinic 
hotărît de beneficiar — 

neîntîrziat la lucru și 
obiectiv însemnat 

rutieră a

stabilită ! In toate luni- 
de iarnă, însă, (tre- 
pinâ acum) construc- 
șantierului din Petro- 

nu au mai lucrat nimic 
au

ni-

a-

Și 
să

treacă 
la acest 
pentru circulația 
orașului nostru. Și, in primul
rind. să se înceapă comple
tarea cu pămînt a terasamen- 
tului de la rambleul drumu
lui, pentru ca in scurt timp 
acesta să se poală tasa sufi
cient ! Pasajul rutier nu 
trebuie să fie, in nici un caz. 
uitat, nici de' către con
structori nici de către bene
ficiar...

st. pliu

Note

baza (ing. Aurelian 
șeful sectorului I), fie 
referă la organizarea 
lor de întreținere a 
sec de circulație intensă și a 
unor instalații importante din 
subteran in (impui zilelor de 
repaus pentru a nu stînjeni 
desfășurarea activității pro 
ductive (Alexandru Muntean 
mecanic, sectorul VIII).

Domeniul vast al discipli 
nei include însă și disciplina 
tehnologică, problemă ce vi
zează direct exploatarea rațio
nală a utilajelor și o preocu
pare mai susținută pentru in
troducerea noului și extinde
rea mișcării de inovații (Mir
cea Bolonduț, tehnician nor- 
mator, sectoarele II—IV). mai 
multă consecvență în introdu
cerea unor tehnologii moder
ne care să ducă la creșterea 
productivității 
Petru ” 
lui V 
derea 
roase 
grinzilor metalice de 1,6 me
tri pentru creșterea vitezelor 
de avansare la abatajele 
frontale (Aurel Cristea, mi
ner șef do brigadă, sectorul 
I).

Activitatea de producție se 
va îmbunătăți prin organiza
rea corespunzătoare a fluxu
lui de aprovizionare atît în 
cadrul minei, cît și prin ur
gentarea sosirii unor materi
alo deficitare cum ar fi ca
blurile electrice (Mircea DUla. 
inginer șef cu probleme de 
■dezvoltare) și prin desfășu
rarea unei munci exigente 
din partea întregului personal 
electromecanic și de deservi
re privit ca factor ce influen
țează hotărîtor munca de la 
fronturile de lucru (Vasile 
Băbuț, mecanic sectorul 
VIII).

Protecția muncii reprezintă 
o activitate — cadru în care 
vor trebui să se înscrie toate 
strădaniile colectivului pen
tru sporirea producției do căr
bune. în cuvântul său ing. 
Virgil Stănescu. din cadrul 
serviciului aeraj — protecția 
muncii arăta că se impune o 
preocupare sporită din partea 
sectoarelor pentru îmbunătăți-

Grosu, 
că se 
lucrări- 

unor tra-

muncii (ing. 
Muntean, șeful sectoru- 
investiții), sau la extin- 
unor experiențe valo- 
cum ar fi utilizarea

rea condițiilor de realizare a 
aerajului general și parțial, 
că deși în anul 1973 a fost 
aplicat un număr Însemnat de 
sancțiuni disciplinare pentru 
abateri pe linie de protecție 
a muncii, au continuat să per
siste o serie de deficiențe, fapt 
care trebuie să determine o 
schimbare de atitudine in 
cursul acestui an, în sensul 
conștientizării salariaților în 
respectarea măsurilor de pro
tecție a muncii, printr-o pro
pagandă corespunzătoare. 
Demnă de reținut a fost pro
punerea de a se însărcina o 
persoană care să urmărească 
cheltuirea importantelor fon
duri alocate în scopul îmbună
tățirii condițiilor de muncă, 
acțiune cu benefic’i> direct și 
asupra producției.

După cum s-a mai arătat, 
tonul general al discuțiilor 
purtate în această amplă dez
batere a fost acela al criticii 
și autocriticii. S-a vorbit mult 
despre deficiențele existente, 
deși s-ar fi putut înfățișa și 
suficient de multe realizări 
bune obținute îndeosebi în 
ultima parte a anului. Tonul 
critic al discuțiilor le-a con
ferit însă acestora caracterul 
realist, constructiv care a 
ieșit cu ușurință in evidență. 
După cum arăta brigadierul 
Vasile Mereuță din cadrul 
sectorului III. colectivul a 
fost confruntat cu o serie de 
probleme dificile, din care o 
bună parte au fost depășite, 
astfel îneît sarcinile de plan 
ale noului an se înfățișează 
într-o perspectivă favorabilă.

Această evaluare realistă 
a posibilităților în raport cu 
sarcinile a dus la conoluzia că 
în acest an colectivul minei 
Aninoasa are certe posibilități 
de a se afirma printr-o acti
vitate tehnico-economică ca
racterizată prin eficiență e- 
conomică superioară Stau 
garanție pentru aceasta po
tențialul uman și tehnic e- 
xistent. preocuparea deosebi
tă pentru sporirea producției 
de cărbune. angajamentele 
mobilizatoare, rostite cu sen
timentul responsabilității co
muniste față de marile sarcini 
încredințate, de către toți par- 
ticipanții la dezbateri.

Ritmicitatea și calitatea!
(Urmare din pag. 1)

Cu alte cuvinte e vorba de 
calitatea lucrărilor. calitate 
insuficient de exigent con
trolată. Și fiindcă a venit vor
ba despre calitate — tot o 
aduceam in discuție — aceas
ta apare deja ca o problemă 
pentru exploatările miniere. 
Prea sînt mari penalizările 
pe care le suportă exploată
rile — și de la ele în jos sec
toarele și brigăzile - 
depășirea procentului 
de cenușa. Adică „de ce 
pierdem la pod ce-am

pentru 
admis 

să 
cîști-

gat la punte" ?, cum zice pro
verbul. S-o spunem deschis 3 
șistul vizibil trebuie ales. Ca
litatea trebuie să stea în ace
eași linie a importanței ca și 
realizarea producției de căr
bune. Dar despre această 
problemă într-un material vi
itor. Deocamdată „să ținem 
bine" de ceea ce s-a realizat 
la RITMICITATE, la care să 
adăugăm ce-am pierdut pen
tru CALITATE și din amîn- 
două să facem probleme per
manente ,‘ncepînd cu cea de 
a doua decadă a lunii.

EXPLOATAREA MINIERA
PETR1LA

scoate la concurs un post de

* MAGAZIONER
la cantina exploatării

Concursul va avea loc la data de 18 februarie 1974. 
ora 10.

Condiții de angajare și salarizare conform H.C.M. 46/1970.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 

reanu Gheorghe II, eliberată de E. M. Aninoasa. 
clar nulă.

Ungu- 
O de

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

Ivăni

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Beraru 
Ioan, eliberată de E. M. Dîlja. O declar nulă.

P1ERDUT legitimație de serviciu pe numele David 
Viorica, eliberată de U. E. Paroșeni. O declar nulă.
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Viu interes în Republica 

Arabă Libiană în legătură 
cu vizita președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU

Moscova Sesiunea

al Congresului mondial 
al forțelor păcii

TRIPOLI 11 — Trimisul special Acer- 
pres. Victor Stamate. transmite: Tripoli, 
capitala Republicii Arabe Libiene, se află 
de citeva zile in așteptarea unui impor
tant eveniment — vizita oficială pe care, 
incepind de astăzi, o face in această țară 
președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la invitația președin
telui Consiliului Comandamentului Revo
luției. colonel Moamer el Geddafi.

Sub soarele primăvăratec al sudului. 
Tripoli, marele oraș-port do pe țărmul 
Meditcranci, cu splendida faleză a pal
mierilor. cu grădini și parcuri in floare, 
cu minunății săi locuitori harnici, priete
noși și ospitalieri, așteaptă cu bucurie, căl
dură și simpatic pe inalții oaspeți din 
România. Străzile și bulevardele capitalei 
libiene, drepte și îngrijite, au adăugat, 
in aceste zile, la frumusețea și farmecul 
lor oriental și însemnele apropiatului e- 
veniment : pe marile artere de circulație, 
in piețele publice, au fost arborate dra
pelele de stat ale României și Libiei, 
precum și inscripții cu urări de bun-venit 
adresate solilor poporului român.

Anunțată de ziarele centrale. „Al 
Fadjiri" și „Al Balagh", in emisiunile 
posturilor locale de radio și televiziune, 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
trezit un viu interes în rîndul opiniei 
publice libiene. Acest interes este expli
cabil dacă ținem seama de năzuințele do 
pace și colaborare care animă poporul 
libian liber, independent și suveran, de 
dorința sa de a-și extinde relațiile de 
colaborare.

După cum se știe, in ultimii ani. intre 
România și Libia au fost realizate o se
rie de acorduri de cooperare și schimburi 
comerciale. în baza acestor acorduri, 
specialiști și tehnicieni români au con
struit in Libia, lingă Benghazi, un canal 
in lungime de 9 kilometri, care protejea
ză orașul de inundații, un sistem de hidro
ameliorații la Missurata, precum și alte 
construcții de interes public și social. 
România a fost prezentă, de asemenea. în 
ultimii ani, la toate edițiile tirgului in
ternațional de Ia Tripoli, expunind de 
fiecare dată o gamă largă de produse ale 
industriei sale, care se bucură de o me
ritată apreciere.

\_ ______________

Amplă 
campanie 

de 
alfabetizare 

în Libia
TRIPOLI 11 (Agerpres). — 

Sub conducerea Consiliului 
Comandamentului Revoluției, 
in Libia are loc o amplă cam
panie de alfabetizare. Printr-o 
notărîre a Ministerului Invâ- 
țămîntului, a fost creat un 
comitet care să studieze posi
bilitatea formării de secții de 
alfabetizare pe lingă institute
le pedagogice, in scopul cali
ficării de cadre capabile să-i 
învețe pe adulți să scrie și să 
citească. Prin aceeași hotărire, 
a fost format un comitet com
pus din reprezentanți ai Mi
nisterului Invățămîntului și 
Ministerului Muncii, care să 
supravegheze aplicarea pro
gramelor de alfabetizare. 
Prima sarcină concretă re
venind acestui comitet 
este să ia măsuri pen
tru a asigura condițiile frec
ventării regulate de către 
muncitori a cursurilor orga
nizate în întreprinderile in
dustriale.

MARȚI, 12 FEBRUARIE

M ARTI. 12 FEBRl ARIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Paradisul : Republi
ca : Eva și Adam: PETRI- 
LA : Dragostea începe vi
neri : LONEA — Minerul : 
Mafia albă ; ANINOASA : 
Moartea negelui negru ; 
VULCAN : Maria Stuart : 
LLPENT — Cultural : Albă 
ca zăpada și cei șapte pitici; 
Muncitoresc : Drumul spre 
satul natal.

5,00 Buletin de știri ; 5.05 
Drumeție folclorică muzica
lă : 6.00 Radioprogramul di
mineții ; 8,08 La microfon,
melodia preferată : 9,20 Or
chestra „Rapsozii Botoșani- 
lor*1; 9,40 Uverturi la ope-

Poporul libian a luat cunoștință cu sa
tisfacție. in zilele premergătoare vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, do semna
rea unor acorduri de cooperare intre 
România și Libia privind construirea, la 
Tripoli, de către specialiști români, a 
unui ansamblu do blocuri do locuințe in- 
sumînd 420 de apartamente, precum și 
acordarea de către medici români a asis
tenței necesare funcționării noului spital 
construit in apropiere de capitala libia
nă.

In Libia sint cunoscute și prețuite, de 
asemenea, inițiativele României pe plan 
internațional, contribuția personală a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la soluțio
narea problemelor majore ale contempo
raneității. manifestările do solidaritate și 
prietenie ale României față de țările 
arabe.

în cercurile opiniei publice și ale ofi
cialităților locale — cu care ziariștii ro
mâni prezenți aici au avut contacte in 
aceste zile — se apreciază că vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, întîlnirlle 
și convorbirile oficiale cu președintele 
Moamer EI Geddafi. precum și cunoaște
rea nemijlocită de către inalții oaspeți 
români a unor realizări ale revoluției 
libiene vor duce la dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor româno-libiene, 
a cooperării și colaborării economice, cul
turale și tehnico-științificc dintre cele 
două țări, vor constitui un bun prilej de 
abordare in spirit constructiv a unor pro
bleme internaționale de interes comun, o 
contribuție importantă la cauza păcii, 
prieteniei și înțelegerii între popoare.

Principalul cotidian libian — „AI 
Fade al Djadid" — a publicat o relatare 
privind tratativele ce au loc la Tripoli 
intre o delegație libiană. condusă de 
Ahmed al Atrashi. subsecretar de stat 
la Ministerul Economiei, și delegația 
română, condusă de Constantin Stanciu. 
adjunct al ministrului comerțului exte
rior, privind dezvoltarea schimburilor co
merciale și a relațiilor de colaborare eco
nomică și tehnică dintre cele două țări.

Sub aceste auspicii favorabile începe 
astăzi vizita oficială a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Republica Arabă 
Libiană.

MOSCOVA 11 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Cre
ții, transmite : In zilele de 9 
și 10 februarie, la Moscova a 
avut loc o reuniune a Comite
tului director al Congresului 
mondial al forțelor păcii, la 
care au participat reprezen
tanți ai unor organizații in
ternaționale. precum și ai ti
ll or organizații naționale din 
diferite țări.

A fost prezentă o delega
ție română condusă de Sanda 
Ranghet. secretar al Comite
tului Național pentru apăra
rea păcii din Republica Socia
listă România.

In comunicatul difuzat pre
sei se arată că în cadrul reu
niunii s-a procedat la un 
schimb de informații privind 
activitatea organizațiilor in

ternaționale, regionale și na
ționale. S-a evidențiat nece
sitatea respectării indepen
denței și autonomiei fiecărei 
organizații, a recunoașterii și 
respectării formelor și meto
delor de acțiune, tradițiilor 
și domeniilor specifice ale a- 
costor organizații. Principiile 
cooperării — se arată in co
municai — au la bază ideea 
că fiecare organizație își de
finește singură domeniile de 
acțiune la care să participe.

Se menționează, dc aseme
nea, necesitatea unor măsuri 
adecvate pentru asigurarea 
unei cooperări deschise, tot 
mai largi. în lupta pentru pa
ce. independență națională, 
securitate internațională, de
zarmare. pentru respectarea 
drepturilor omului, pentru 
prpgres social.

Orientul Apropiat
€ Declarațiile regelui Hussein al Iordaniei

© Dueluri de artilerie între forțele israe_

pentru 
drepturile, omului
WASHINGTON — 11 — Co

respondentul Agerpres, C. 
Alexandroaic, transmite : La 
New York au început lucră
rile celei de_a 30-a sesiuni a 
Comisiei Națiunilor Unite pen
tru drepturile omului. Preșe
dinte al sesiunii a fost ales 
reprezentantul Austriei, Vc- 
lex Ermacora. iar raportor, 
Nicolae Ropoteanu, membru 
al delegației române.

Comisia a abordat proble
ma consecințelor progresului 
științei și tehnicii asupra drep
turilor economice, sociale și 
culturale ale omului și nece
sitatea respectării integrității 
și suveranității statelor.

După ce a apreciat pozitiv 
studiile întocmite de O.N.U. 
în domeniul aflai în dezbate
ri. ambasadorul României la 
Națiunile Unite, Ion Datcu, 
a subliniat că drepturile omu
lui nu pot fi promovate și rea
lizate decît în condițiile unei 
protecții generale și ale de
plinei afirmări a popoarelor 
și națiunilor, bazată pc prin
cipiile și normele dreptului 
internațional, în primul rînd 
ale suveranității și indepen
denței naționale.

BERNA 11 — Corespondrn- 
tul Agerprcs, Corneliu Vlad, 
transmite : în localitatea elve
țiană Davos s-au desfășu
rat. timp de noua zile, lucră
rile celui dc-al IV-lea simpo
zion european de manage
ment. Au participat cadre de 
conducere din industrie, co
merț și finanțe din numeroa
se state ale lumii. Din Româ
nia a luat parte prof. univ. 
Pavel Apostol, vicepreședinte 
al Federației mondiale de stu
diere a viitorului.

In cadrul simpozionului, or
ganizat de Federația europea
nă de management, au fost 
examinate diverse aspecte ale 
noilor tendințe în acest dome
niu, probleme privind feno
menele inflaționiste și criza 
de energie. Participanții au 
acordat o atenție speciala dez
voltării relațiilor economice 
Est-Vest. în contextul evolu
ției favorabile a cooperării 
dintre statele continentului 
european. Dezbaterile, la care 
au luat parte cunoscute per
sonalități ale vieții publice, 
între caro Janez Stanovnik. 
secretarul Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa. John 
Walker, ministrul britanic al 
industriei și comerțului, eco
nomiștii Olivier Valery d’Es- 
taing și John Galbraith, mili
tantul brazilian pe târîm so
cial. don Holder Camara. Au
relio Peccei. președintele ..Clu
bului de la Roma“. au relevat

necesitatea intensificării co
operării economice internați
onale pe diverse planuri, în 
vederea soluționării marilor 
probleme cu care este con
fruntată în prezent omenirea.

Abordînd problematica rela
țiilor Est-Vest, o serie de par
ticipant au menționat că 
România promovează cu suc
ces multiple forme de colabo
rare economică, depășind ca
drul tradițional al comerțu
lui. între care cooperarea în 
domeniile transferului de teh
nologic, investițiilor în co
mun. schimburilor de servicii 
etc. Asemenea forme, s-a su
bliniat în cadrul dezbaterilor, 
sînt menite să capete. în vi
itor. o importanță tot mai ma
re în sfera legăturilor între 
țâri cu sisteme sociale dife
rite.

Discuțiile au evidențiat, de 
asemenea, existența unor po
sibilități operative de depășire 
a actualei crize de energie, 
pe baza unei largi cooperări 
internaționale.

In cadrul simpozionului, 
profesorul Pavel Apostol a 
condus dezbaterea asupra pro
blemelor condițiilor de viață. 
Totodată, la invitația gazde
lor. omul de știință român a 
ținut, la Institutul politehnic 
federal din Zurich, o prelege
re consacrată ..Crizei de ener
gie și studiilor asupra viitoru
lui'. care a fost urmărită cu 
viu interes.

Noul guvern al Voltei Superioare
OUAGADOUGOU 11 (A-

gerpres). — Noul guvern al 
Voltei Superioare, a cărui 
componență a fost anunțată 
luni, la Ouagadougou este 
alcătuit din zece militari și 
patru civili relatează agen
țiile de presă. Președintele 
Sangoule Lamizana își păs
trează, ca și în cazul cabine
telor precedente, postul de 
premier, primind, totodată și 
portofoliul justiției.

Ministru al afacerilor ex
terne a fost numit căpitanul 
Saye Zerbo, portofoliul afa
cerilor interne și securității 
a fost încredințat căpitanului 
Bambara Hdunsouho Char
les. iar cel al apărării i-a 
revenit colonelului Baba Sv. 
Ministerul finanțelor râmî- 
ne în competența altui mi
litar, Tiemoko Marc Gara^- 
go.

Conferința de la Washington 
în problemele energiei

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — Miniștrii afacerilor 
externe din 13 țări consuma
toare de petrol s-au reunit 
luni, la Washington, în cadrul 
unei conferințe de două zile, 
organizată la inițiativa State
lor Unite în încercarea de fa
cilitare a reglementării cri
zei energetice.

Discursul inaugural a fost 
rostit, în sala de conferințe 
internaționale a Departamen
tului de Stat, de către secre
tarul de stat al S.U.A.. Henry 
Kissinger, in fața șefilor di- 
plomaților celor nouă țări 
membre ale Pieței comune. 
Canadei. Norvegiei. Japoniei, 
precum și a reprezentanților 
Comisiei C.E.E. și ai Organiza
ției pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare (OECD).

In cursul ședinței de dimi
neață, consacrată expunerilor

preliminare, au mai luat cu- 
vîntul ministrul afacerilor ex
terne al R. F. Germania, 
Walter Scheel, care a vorbit 
în calitatea sa de președinte 
in exercițiu al Consiliului mi
nisterial al Pieței comune, 
miniștrii de externe ai Ca
nadei. Norvegiei și Japoniei. 
De asemenea, s-au adresat 
reununii Franțois-Xavier Or- 
toli. președintele Comisiei 
Pieței comune. George Shultz, 
ministrul de finanțe al 
S.U.A.. și William Simen, șe
ful Oficiului federal pentru 
energie al Statelor Unite.

Prima ședință a conferinței 
în problemele energiei s-a 
desfășurat cu ușile închise, 
surse oficiale ale Departa
mentului de Stat prccizînd, 
însă, că discursul inaugural, 
precum și celelalte luări de 
cuvînt vor fi date publicității.

liene și cele siriene
AMMAN 11 (Agerpres). — 

Regele Hussein al Iordaniei 
a vorbit, duminică, în fața ca
drelor de conducere ale ar
matei iordaniene. întrunite la 
Stadionul din Amman. Cu a_ 
cest prilej, el a trecut. în re
vistă diferite aspecte ale 
poziției arabe și ale 
rolului Iordaniei față de
criza din Orientul Apro
piat. Regele Hussein a subli
niat că. pentru țara sa Rezo
luția 242 a Consiliului de Se
curitate al O.N.U. înseamnă 
retragerea totală a Israelu
lui din teritoriile arabe o- 
cupate. Pe dc altă parte, cl 
a precizat că țara sa nu ex
primă obiecții în ce privește 
participarea unei delegații pa
lestiniene la Conferința de la 
Geneva.

DAMASC 11 (Agerpres). — 
Comunicate militare date pu
blicității la Damasc informea

ză că, în două rînduri. în 
cursul dupâ-amiezii de dumi
nică. pe linia dc încetare a 
focului siriano.-israeliană de 
pe înălțimile Golan au avut 
loc dueluri dc artilerie între 
forțele israeliene Și cele si
riene. Trupele israeliene au 
deschis focul, afirmă comu
nicatele, iar cele siriene au 
răspuns.

TEL AVIV 11 (.Agerpres). — 
U n purtător de cuvînt militar 
israelian a anunțat că, dumi
nică după-amiază. pe linia de 
încetare a focului israeliano- 
siriană dc pe înălțimile Golan 
au avut loc, în două rînduri, 
dueluri dc artilerie provocate 
de forțele siriene. Cu prilejul 
acestor incidente, patru mili
tari israelieni au fost răniți 
— a adăugat' purtătorul de 
cuvînt.

Congresul Federației Sindicatelor
HANOI 11 (Agerpres). — 

La Hanoi s-au deschis, luni, 
lucrările congresului al III-lea 
al Federației Sindicatelor din 
Vietnam, la care participă 
peste 500 de delegați, repre- 
zentind pe cei 1 300 000 de 
membri ai sindicatelor. Sint 
prezente, de asemenea, dele
gații ale unor organizații sin
dicale din aproape 30 de țări 
ale lumii. Sindicatele din 
țara noastră sint reprezentate 
de o delegație a Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din 
România, condusă de Con
stantin Mîndreanu. secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Congresul a fost deschis de 
președintele Federației Sindi
catelor din Vietnam, Hoang 
Quoc Viet.

A rostit, apoi, o scurtă cu- 
vintare președintele R.D. Viet

nam, Ton Duc Thang. care a 
exprimat recunoștința pentru 
sprijinul și ajutorul acordat 
de popoarele din diferite 
țări poporului vietnamez în 
lupta împotriva agresiunii a- 
mericane.

Le Duan. prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, a pre
zentat raportul „Noua peri
oadă a revoluției și sarcinile 
sindicatelor". El a relevat că 
hotârîrile plenarei Comitetu
lui Central al partidului re
prezintă un program concret 
dc acțiune pentru partid și 
pentru întregul popor în peri
oada actuală în vederea refa
cerii și dezvoltării accelerate 
a economiei în 1974—1975.

din Vietnam
pregătirii condițiilor pentru 
construcția desfășurată a so
cialismului în anii următori. 
Vorbitorul a evidențiat câ 
sarcina primordială a sindi
catelor în etapa actuală con
stă în promovarea întrecerii 
socialiste pentru mărirea pro
ducției. pentru îndeplinirea 
cu succes a hotărîrilor plena
rei C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam.

Congresul va dezbate ra
portul Comitetului Executiv 
al Federației Sindicatelor din 
Vietnam, prezentat luni de 
Nguyen Duc Thiian, secretar 
general al federației, va aduce 
modificări la statut . va alege 
organele conducătoare ale 
federației.

Acțiuni ale forțelor patriotice

Președintele Tito
va vizita R. P. Ungară

BELGRAD 11 (Agerpres).
— Agenția Taniug anunță 
că. Ia invitația C. C. al 
P.M.S.U. și a Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, Io-

sip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia și președin
te al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, va face. în 
zilele următoare, o vizită de 
prietenie în Ungaria.

A

întrunirea miniștrilor 
agriculturii 

ai țărilor C. E. E.
BRUXELLES 11 — Cores

pondentul Agerpres, N. Po
pescu—Bogdănești. transmi
te: In timp ce miniștrii de ex
terne ai țărilor Pieței comune 
luau loc ia masa conferinței 
de la Washington asupra pro
blemelor energetice, la Bru
xelles s-au reunit miniștrii 
agriculturii ai acelorași țări.

Ordinea de zi a actualei în- 
tîlniri are ca puncte princi
pale prețu] produselor lac
tate în campania agricolă 
1974—1975. regimul comer
cializării, in aceeași perioadă 
de timp, a cărnii dc vită, mă
suri de adoptat în vederea 
ameliorării producției de citri
ce, unele aspecte ale produc
ției de hamei.

In esență sînt probleme de 
ordin tehnic, și a căror dez
batere nu ar putea presupune 
diferențe de optică.
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IN CADRUL UNEI CERE
MONII ORGANIZATE LA O 
FERMA DIN VECINĂTA
TEA .CAPITALEI LIBIENE, 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, Moamer El Geddafi. a 
remis, duminică, unui număr 
de 588 familii țărănești do
cumentele atestind dreptul de 
proprietate asupra unor pă- 
mînturi expropriate.

LA GENOVA au luat sfîr- 
șit lucrările celei de-a 6-a 
Conferințe muncitorești Na
ționale a P.C.I. In încheierea 
dezbaterilor la care au par
ticipat peste 4 000 de delegați 
a luat cuvîntul secretarul ge
neral al P. C. I.. Enrico Ber- 
linguer.

LA PRAGA au început, 
luni, convorbirile dintre Lu- 
bomir Strougal președintele 
guvernului R. S. Cehoslova-

de eliberare din Guineea-Bîssau

rc-te ; 10,00 Buletin de știri;
10,10 Șlagăre de Radu Șer- 
ban ; 10,30 Litera și spiritul 
legii ; 10,45 Din muzica po
poarelor : 11.00 Buletin de
știri: 11,05 In pas voios; 11,20 
Tineri interpret) de muzică 
ușoară ; 12.00 Buletin de
știri ; 12,05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat : 12.35 Coruri din 
opere ; 13.00 Radiojurnal :
13,15 Concert de prînz; 
14,00 Buletin de știri ; 14,05
Varietăți muzicale ; 14,40
Mîndra mea, floare alea
să ; 15,00 Buletin de știri : 
15,05 Clubul adolescenți
lor ; 16.00 Radiojurnal : 16,15 
Cîntecele noastre ; 16.25 Me
moria pămîntului româ
nesc : 16.45 Noi înregistrări
de muzică ușoară : 17.00
Buletin de știri ; 17,15 Ra-
diocabinet de informare și 
documentare ; 17,35 Trio nr.
4 în Si bemol major ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Concert de

muzică populară ; 20,30 Ra- 
dioancheta economică : 20.40 
Muzică pe adresa dumnea
voastră : 21,00 Buletin de
știri ; 21,30 Consemnări ;
22.00 Radiojurnal ; 22,30 Bi
juterii muzicale; 23,00 —
5,00 Estrada nocturnă.

9.00 Teleșcoală — Matema
tică (consultații pentru 
elevii clasei a VIII-a). 
Inegalități. inecuații 
(I). Geografie (clasa a 
V-a). Poluarea mediu
lui înconjurător. Chi
mie (anul III). Atomi 
in spațiu. Extemporal 
la limba română. A- 
mintiri din copilărie 
de Ion Creangă (in lec

tura lui Mihail Sado- 
veanu). Dicționar or
tografic : Principiul
simbolic in ortografia 
actuală.

10,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția 79 (reluare).

10.30 Curs de limbă france
ză. Lecția 79 (reluare).

11,00 Vîrstele peliculei (re
luare).

16,00 — 17.00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agri
cultură. Viticultura.

17.30 Telex.
17.35 Curs dc limbă rusă 

(lecția 78).
18.05 Curs dc limbă engleză 

(lecția 77).
18.35 Vetre folclorice — 

Nuntă la Dăeni (film).
18,55 Oaspeți români la Fes

tivalul ziarului ..L’Uni- 
ta“ de la Veneția.

19,05 Baladă pentru acest pă- 
mînt. Muntele Cozia.

19.20 1 001 de seri. Pik și Tik.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.30 Teatrul liric TV — 

Faust și Margareta.
22,00 Intîlnire cu aventura 

și cu știința. Film do
cumentar.

22,15 24 de ore. -

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 13 
grade ; Paring 4- 7 grade.

Minimele : Petroșani 4- 2 
grade ; Paring — 4 grade.

Grosimea stratului de ză
padă la Paring : 64 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă 
cu cer variabil. Vint slab 
pînă la potrivit din nord.

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

ce, și Abdei Salam Jalloud, 
primul ministru al Libiei, ca
re se află intr-o vizită oficia
lă în Cehoslovacia — infor
mează agenția C.T.K.

PREȘEDINTELE CONSILIU
LUI REPUBLICAN AL RE
PUBLICII ARABE YEMEN, 
Abdul Rahman Iriani, a a- 
nunțat înlocuirea lui Abdal
lah al — Hajri in funcția de 
prim-ministru cu Hassan Mak- 
ki. fost viceprim-ministru 
pentru problemele economi
ce.

FORȚELE PATRIOTICE 
CAMBODGIENE au bombar
dat, în cursul zilei de luni, cu 
proiectile grele dc artilerie, 
pozițiile trupelor regimului 
de la Pnom Penh din dife
rite cartiere ale capitalei, 
provocind pierderi grele ina
micului.

IN CADRUL UNUI INTER
VIU EXCLUSIV ACORDAT 
AGENȚIEI DE PRESA IRA
NIENE PARS, ministrul ira
nian al finanțelor. Jamshid 
Amuzegar. a declarat că Ira
nul este dispus să pună, în 
condițiile comerciale curen
te, o parte a surplusurilor sa
le de devize străine la dis
poziția Fondului Monetar In
ternațional. pentru a ajuta la 
echilibrarea balanței dc plăți 
a țărilor consumatoare de 
petrol.

DAKAR 11 (Agerpres). — 
Forțele patriotice de eliberare 
au întreprins, la 21 ianuarie, 
două atacuri împotriva unor 
cazărmi ale armatei portughe
ze, în centrul orașului Bissau, 
distrugînd trei vehicule mili
tare portugheze, se anunță 
înt'r-un comunicat al Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insule
le Capului Verde (PAIGC), 
dat publicității la Dakar.

Pe de altă parte, se anunță

că forțele patrjotice au atacat, 
la 19 și 20 ianuarie, cazărmi 
și poziții fortificate ale arma
tei coloniale portugheze,. în 
localitățile Farim, Missira, 
Binta. Cat'io și altele. In 
cursul acestor atacuri. 22 mi
litari inamici au fost uciși și 
o serie de clădiri militare 
portugheze au fost distruse. 
De asemenea, la 31 ianuarie, 
patrioțiî au doborit un avion 
militar portughez în zona de 
est a Guineei Bissau.

Echipajul misiunii „Skylab-3“ 
a revenit la Houston

HOUSTON 11 (Agerpres). — 
Echipajul misiunii „Skylab- 
3". recuperat vineri de port- 
elicopterul „New Orleans1 în 
apropiere de San Diego (Ca
lifornia), a sosit duminică 
seara la centrul spațial John
son, de lingă Houston. Aici, 
cei trei membri ai echipajului 
— Gerald Carr. William Po
gue și Edward Gibson — s-au 
intîlnit cu un numeros grup 
de experț i care au lucrat la 
centrul spațial. Intr-o scurtă 
ceremonie, organizată cu oca
zia revenirii astronauților la 
Houston, Carr a afirmat că 
misiunea îndeplinită de el și 
de coechipierii săi „este cul
mea unui vis“ prin care s-a 
dovedit că spațiul nu este un

loc unde pot trăi doar mași
nile și roboții. Skylab a in
firmat această teorie. După 
cele 84 de zile petrecute în 
laboratorul cosmic, cei trei 
astronauți găsesc că „întreaga 
lume arată frurtîos“.

Investigațiile medicale asu
pra celor trei, întreprinse la 
bordul navei ..New Orleans**, 
arată că starea sănătății as
tronauților este excelentă. I- 
naint'e de a-și lua o vacanță, 
astronauții își vor petrece cî- 
teva săptămîni înregistrînd pe 
bandă de magnetofon impre
siile lor asupra zborului, se 
vor întilni cu oameni de știin
ță cu care vor purta discuții 
amănunțite despre zbor.

Furtuni însoțite de ninsori și ploi 
în Kamciatka si Franța

MOSCOVA 11 (Agerpres).
— Un uragan însoțit de nin
sori s-a abătut, luni, asupra 
peninsulei Kamciatka. rela
tează agenția TASS. Suflind 
pc alocuri cu o viteză de a_ 
proape 150 kilometri pe oră, 
vijelia a deteriorat linii ener
getice. a smuls acoperișuri și 
a silit navele aflate în larg
— avertizate din timp — să 
se adăpostească în locuri mai 
ferite din zona de litoral.

Uraganul a fost provocat 
de un intens ciclon apărut in 
sudul Japoniei, care s-a de
plasat apoi spre nord.

★
PARIS 11 (Agerpres). — A- 

genția națională de meteoro
logie a Franței anunță că se 
prevede ca furtunile care s-au 
abătut asupra țării, de mai 
bine de patru zile, să atingă 
în regiunile de sud-vest circa 
130 kilometri pe oră. Din

cauza uraganului, stațiunea 
balneară Manche a fost inun
dată duminică, in Bretania a 
fost distrus un dig, iar pe o 
șosea, un automobil și_a pier
dut direcția, rănind o persoa
nă. Amintim că, joi, trei per
soane și-au pierdut viața, nu
meroase altele au fost rănite, 
iar pe coasta mediteraneană 
furtuna a doborît Ia pămînt 
antenele de televiziune și co
șurile caselor.
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