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Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, va face, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială în Republica Guineea

J
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Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialisto Ro
mânia, tovarășul Nicolae

Gcaușescu. va efectua, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușcscu, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Gui
neea, între 10 și 12 martie

1974. la invitația secretarului 
general al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele 
Republicii Guineea, tovarășul 
Ahmcd Sekou Toure.
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Capacitățile productive de miine 
SARCINI PRIORITARE - AZI /

De peste hotare
Delegația P. C. R., 
condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Miz.il 
a sosit la Amster
dam. 'r

î

După cum ne-a informat 
tehnicianul Alexe Fura'ui, se
cretarul organizației de partid 
a sectorului IV al E. M. Lu. 
peni, vrednicul colectiv al sec
torului și-a realizat in cursul 
zilei de ieri, cu aproape patru 
zile mai devreme sarcina la 
producția de cărbune pe pri
mele două luni ale anului. 
Plusul de cărbune raportat 
de colectiv pină la această 
dată este de 7 000 tone.

Cele trei brigăzi de fronta- 
liști, conduse de Petre Con
stantin, loan Sălăgean și loan

Sectorul iV
E.M. Lupeni

Cu pianul 
pe două luni 

îndeplinit
Solomon au participat prin I 
contribuții consistente la suc- | 
cesul colectiv. Realizările la i 
activitatea de pregătiri sint, | 
de asemenea, lăudabile — 35 » 
ml peste plan de Ia începutul 
anului, minerii din brigăzile 
conduse de Costache Dobre, 
Vasile Deleanu, loan Nistor și • 
Alexandru Olteonu aducin- 1 
du-și fiecare un aport deo- | 
sebit la asigurarea viitoarei li- t 
nii de front active.

Nivelul de realizare este cel ’ 
moi înalt nivel mediu atins ] 
vreodată pe sector, explicabil I 
doar dacă facem precizarea I 
că stagnările neproductive in 
procesul de extracție, factorii . 
generatori ai acestora au fost I 
înlăturați comp!:-t in perioada * 
respectivă, desfășurindu-se e- I 
xemplar operațiile de deser- | 
vire a fronturilor de lucru de | 
către echipele de electro-lăcă- | 
tuși și muncitori in regie, reu- i 
șindu-se, în paralel, crearea ’ 
condițiilor organizatorice op
time de muncă prin contribu
ția cadrelor tehnico-inginerești.

___________ ___________ X

Puțul principal de extracție Petrila

Mulți ani puțul centru al 
Exploatării miniere Petrila a 
constituit calea unică de ex
tracție a cărbunelui din sub
teran la suprafață. Chiar dacă 
de circa un an s-a pus în 
funcțiune un nou puț de ex
tracție la Petrila. puțul 2 est, 
o bună parte din cărbunele re
zultat in subteran — de la 
patru din cele cinci sectoare 
productive ale minei — se ex
trage pe la ..centru". Intre 
timp, capacitatea productivă a 
minei a sporit creșterea pro
ducției fiind condiționată. în
să. de capacitatea limitată de 
extracție a puțului centru. 
Creșteri de plan au existat, to
tuși. dar s-a ajuns în situația 
ca nu de puține ori puțul cen
tru să provoace „gîtuiri" pe 
fluxul de transport. De unde, 
schimbul de vagonetc pline- 
goale. de care depinde aprovi
zionarea ritmică a abatajelor 
și a celorlalte fronturi de lu
cru din subteran, se realizează 
defectuos. Exemple nu credem 
că e necesar să dăm. » faptul 
fiind bine cunoscut și resim
țit de către cei care muncesc 
la Petrila. .

Di oeste doi ani se discută 
despr necesitatea stringentă 
a reamenajării puțului auxi
liar al minei într-un modern 
puț de extracție cu schip. 
„Conform studiilor tehnico-e- 
conomice. ne spunea ingine
rul Aurel Mareș. mecanicul 
șef al minei Petrila. în 1975 a- 
cest puț trebuie să intre în 
funcțiune. Dată la care, așa 
cum au fost eșalonate lucrări
le miniere de investiții din 
subteran, ca și cele de pregă
tire. va trebui să extragem 
producția de la orizontul XVI. 
nivel de adincire pe care ac
tualul puț de extracție nu-1 
atinge". Așadar. în 1975. fostul 
put auxiliar, reamenajat. tre
buie să intre în funcțiune, nu- 
mindu-se puț principal. Cit 
durează execuția unui puț cu 
schip de la data Diinc-rii ..pie
trei de temelie" pină la cea în 
care se zice ..a fost extras pri
mul schip de cărbune", este 
bine cunoscut de specialiști.

Categoric, mai mult de 2 ani. 
Anul trecut, așa cum ne-a 
confirmat inginerul Mareș, 
cind s-a pus ceva mai serios 
în discuție atacarea lucrărilor 
de suprafață, executant fiind 
lotul Petrila al T.C.M.M., s-a 
efectuat demontarea instalației 
vechi și demolarea turnului.

pentru ca la 1 octombrie să se 
predea amplasamentul. Pină 
la eliberarea completă a am
plasamentului, lucrurile s-au 
petrecut așa cum ne spunea 
inginerul Mareș. Dar. mai de
parte, s-a descoperit că pro
iectantul — IPROMIN Bucu
rești — nu s-a învrednicit, așa 
cum ne declarau executanții 
mai tîrziu, să asigure un pro
iect adecvat condițiilor speci
fice ale minei, ci a întocmit 
un proiect pentru turn de puț 
executat pe o platformă neo
cupată motiv pentru care n-a

Gazetele tineretului legate tie viată
In scopul îndeplinirii întocmai a măsurilor privind 

munca politică-cducativă în rîndul tineretului din ca
drul exploatărilor miniere, prevăzute in planul co
mun al birourilor comitetelor județean și municipal 
ale U.T.C.. sporesc tot mai mult preocupările pentru 
îmbunătățirea conținutului gazetelor de perete ..Tine
retul și producția". în acest scop, la toate exploatările 
se vor introduce și permanentiza rubricile : „Tinere, 
cum gospodărești avutul obștesc ?“, „Ce fac ei cind 
absentează ?", „Procesul absențelor nemotivate" 
altele.

Confecții 
metalice 

peste plan
La atelierul <lc confecții 

al S.l'.T. Iscroni a fost con
fecționat pînă la această da
tă cca. 80 la sulă (40 de to
ne) din volumul de tubula
tură din tablă neagră nece
sară instalațiilor de venti
lație ale importantului o- 
biectiv în execuție la Lupe
ni — Reutilare I.F.A ..Vis- 
coza“. obiectiv industrial 
care va intra in funcțiune 
Ia finele anului în curs.

Montajul instalației ur
mează să înceapă în luna 
martie, condiționat de scă
derea temperaturii atmosfe
rei. în funcție de care se pot 
aplica pe tubulatură, stra
turi de vopsea specială, an- 
ticorozivă Ia produse chimi
ce. In acest scop, de pe a- 
cum. în noua hală de matu- 
rație aflată în construcție 
la „Viscoza" prima din cele 
două schele mobile de mon
taj a instalației de ventila
ție a fost terminată.

cuprins în documentație toa
te detaliile utile astfel că (de
zorientați probabil !) atît be
neficiarul, Centrala cărbunelui 
Petroșani, cit și executantul, 
șantierul ..Valea Jiului" al 
T.C.M.M.. au renunțat să mai 
consume in anul 1973 milionul 
de Ici afectat noii investiții a- 
mînînd eliberarea amplasa
mentului și atacarea lucrări
lor pentru 1974.

Firește că. ccț puțin la în
ceputul anului 1974, din pri
ma zi încă, ne așteptam să-i 
întîlnim pe constructori la 
noul punct de lucru, care tre
buia să se dezvolte aici. In 
prima zi de lucru a anului nu 
era nimeni acolo ; nici în 10, 
nici în 15 ianuarie. Abia în 20 
ianuarie, ca și la 1 februarie, 
doar cîțiva muncitori executau 
săpături. La acea dată, la se
diul lotului i-am găsit aplecați 
asupra proiectului cu pricina 
pe maistrul Ludovic Mraz. șe
ful punctului de lucru ..puț de 
extracție cu schip Petrila", și 
pe Gheorghe Dumitru, locți
itorul șefului de lot și coordo
natorul lucrărilor la același o- 
biectiv. Cind se vor ataca, de 
fapt, lucrările, a fost firesc, 
intrebarea adresată ? Răspun
sul primit a fost lung, dar... 
imprecis. „La organizarea șan
tierului ne-am izbit de cîteva 
greutăți ; pentru amplasarea

Ritm înalt
de execuție
Apropierea sfirșitulul de 

lună găsește colectivul sec
torului de investiții al minei 
Petrila angrenat în acțiunea 
de urgentare a executării 
lucrărilor do deschidere și» 
implicit, a punerii în func
țiune a noilor capacități de 
producție. In fruntea între
cerii pentru obținerea unor 
viteze sporite de avansare 
se situează brigăzile conduse 
de Arpad Kadar și Vasile 
Pavcl care înregistrează de
pășirea sarcinilor cu 62 mc. 
Ia săparea galeriei transver
sale estice din blocul II. res
pectiv. cu 40 mc la execuția 
canalului colector al stației 
de pompe de Ia orizontul 
XVI.

La succesele brigăzilor de 
la fronturile de lucru, mate
rializate prin realizarea sar
cinilor de plan ale sectoru
lui în proporție de 119 la 
sută, și-a adus contribuția 
și personalul de deservire 
și control.

Nicolae ZECII ERU. 
E-M. Petrila

Pentru 
viitoarele 

puncte de lucru
Pînă la 10 martie în ca

drul Grupului de șantiere 
Petroșani al T.C.H. urmea
ză să fie pusă în funcțiune 
o nouă stație, de mare ca
pacitate. pentru prelucrarea 
betoanelor. Montajul utila
jelor și al instalațiilor afe
rente a început deja, fiind 
executate în bună parte fun
dațiile stației.

Duminică, la Deva, a avut 
loc faza județeană a olimpia
dei la matematică, biologie, 
chimie și științe sociale. Lice
ele din Valea Jiului au fost 
prezente la această manifesta
re a sîrguinței și creativității 
școlare cu aproape 150 de e- 
levi selecționați la etapa pe 
localitate. Au fost obținute 
multe premii la următoarele 

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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Declarația finală a 
Conferinței la nivel 
înalt a țărilor isla
mice.

La încheierea lucră
rilor reuniunii mi
niștrilor de externe 
de la Ciudad de 
Mexico.

Campania electorală 
din Anglia.

întâlniri de lucru "N

ale cadrelor didactice familie

momente 
practice.

Întilnirile și consultările perio. 
dice cu oameni ai muncii din 
diferite domenii de activitate fac 
parte din stilul de muncă al se
cretariatului Comitetului munici
pal de partid, fiind 
analitice cu concluzii 
utile pentru activitatea de viitor.

Duminică, au avut loc astfel 
de intîlniri cu o porte din ca
drele didactice din Valea Jiului. 
Tovarășii Clement Negruț, prim- 
secretar al comitetului municipal 
de partid, s-a intilnit cu profe
sorii liceelor din Petroșani 
și Petrila, Loghin Popa, 
Gheorghe Feier și Vasile Oros, 
secretari ai comitetului munici
pal de partid s-au intilnit cu 
cadre didactice de la liceele 
teoretice din Lupeni, Vulcan și 
Uricani, de la Liceul industrial 
minier și grupurile școlare mi
niere din municipiu, de Io Școala 
de muzică și arte plastice, Școala 
populară de artă și Școala spor
tivă. Discuțiile s-au orientat spre 
calitatea învățămîntului, discipli
na școlară, evitarea supraîncăr
cării elevilor, sporirea eficienței 

materii : LITERATURA 
MANA — premiul I ileana 
Turnă (anul II. Liceul Petro
șani) ; Maria Nițu (anul III. 
Liceul Lupeni); premiul II ; 
Daniela Purice (anul III, Li
ceul Vulcan): Mihai Dragolea 
(anuj IV. Liceul Petroșani); 
premiul UI : Ilie Bălănescu (a- 
nul III Liceul Petrila); LITE
RATURA MAGHIARA — pre-

Tinărul frezor Carol Roșia tn timpul executării cor
purilor pentru robinetele de înaltă presiune necesare slîl- 
pilor hidraulici.

formative și înlăturarea medio
crității, aspecte de modernizare, 
pregătirea prin și pentru muncă, 
orientarea școlară și profesio
nală a elevilor. în timpul discu
țiilor s-a conturat ideea, subli
niată in final și de membrii se
cretariatului comitetului munici
pal de partid, că invățămintul 
liceal, de specialitate și profe
sional din Valea Jiului dispune 
de o bună bază materială și 
didactică, existind unele coren- 
te de natură organizatorică, so- 
luționabilă de la o unitate șco
lară la alta, prin intensificarea 
activității organizațiilor de partid, 
in municipiul nostru, s-a apre
ciat, se desfășoară un invățămint 
bun, cadrele didactice sînt cu
prinse intr-o largă acțiune de 
autoperfecționare profesională, 
îndeplinirea integrală a hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
1973 presupune, încă, sporirea 
eficienței formative a procesului 
instructiv-educativ din școlile 
Văii Jiului.

de la li- 
BIOLO- 
Victoria 
premiul 
Nicolae

miul I: Maroșan Ecaterina fâ
nul I), Visky Rozalia (anul II); 
Rozalia Baneș (anul IV); pre
miul II: Andrei Orban (anul 
I). Biro Carol (anul I), Kadar 
Iolanda (anul II). toți 
ceul din Petroșani : 
GIE — premiul I : 
Cristian (anul III): 
II: Aurel Luca și
Moacă (anul III), mențiune Io
sif Aufmesser (anul II). toți de 
la liceul din Petroșani: CHI
MIE — premiul II: Balaszy 
Gabriela (anul II). premiul 
III: Ovidiu Crăciunoiu (anul 
III), Licetil din Petroșani.

!r.- 'P

ii noului 
angajat

€> O întîlnire duminica
lă Ia căminul mun
citoresc al E. M. Pe
trila

Duminică. O dimineață ră
coroasă. Ora 9,30.

Ne aflam, împreună cu un 
coleg de la un cotidian cen
trai intr-o vizită la căminul 
muncitoresc de ne familiști al 
minei Petrila. Însoțitorul nos
tru de la cămin ne informea
ză că în jurul orei 10, locata
rii căminului se vor întilni 
cu reprezentanți din condu
cerea exploatării, la clubul 
lor, unde vor avea prilejul 
atît să dezbată diferitele pro
bleme care cer rezolvări ur
gente, cit și să „pună pe ta
pet" cîteva probleme ale 
conviețuirii în comun. Tine
rii noi angajafi vor avea ast
fel prilejul să-și cunoască 
„familia" in care își petrec o 
mare parte din timpul lor.

Pentru că pînă la ora 10 
era vreme suficientă, ne-am 
propus să vizităm cîteva ca
mere. Am ales, la înt implo
re, dar și pentru plăcerea... 
cifrei, camera 33. Batem la 
ușă și intrăm. Ne-a întîmpi- 
nat o ambiantă intimă, do
minată de ordine și de dove
zile respectului celor trei ti
neri afla(i la o partidă de 
remy, care s-au ridicat repe
de in picioare, oferindu-ne 
loc. Nu știau cine sîntem. 
Conversația s-a legat repede, 
omlfînd prezentările de ri
goare. A apărut un tînăr ca
re ni s-a prezentat : Nicolae 
Popescu. Ne dumirim că doi 
din cei ai lăți la masă, Gheor
ghe Matei și Dumitru Adăni- 
loaie, sînt din altă cameră, 
că se vizitează des cu Dumi
tru Nistoj- și Nicolae Popes
cu, mai ales la un remy și cu 
toate că sînt la sectoare di
ferite între ei s-a înfiripat o 
prietenie sinceră. Ies împreu
nă la cite un Ulm. La teatru 
încă n-au apucat să meargă, 
dar văzuseră într-o zi „inte
resul general", prezentat de 
trupa din Pitești. Sîmbăta, 
cind sint liberi, „organizea
ză" cîle-un program adminis
trativ „tare". Seara fac și un 
dans la Casa de cultură. Nis- 
tor a venit acum șapte ani și 
a rămas cu fratele lui, Gheor
ghe. Acum e mecanic diese- 
list. N-a cîștigat In ultimele 
luni așa ca altădată, pentru 
că sectorul nu și-a făcut pla
nul, dar luna asta se face și 
ia bani serioși. Nicolae Po
pescu c la sectorul I de cind 
a venit din armată, de anul 
trecut. A cerut să fie la un

I. LICIU

CERC DE FILOSOFIC 
ȘI PSIHOLOGIE

Din inițiativa comi
siei poJitico-ideologice 
a comitetului U.T.C. 
de la preparația Pe
trila s-a organizat un 
cerc de filosofie și psi
hologie pentru tinerii 
preparatori. In cadrul 
acestuia se vor prezen
ta referate pe teme de 
specialitate și se vor

_ 

întreprinde cercetări 
in rindul colectivelor 
de muncă.

Printre tinerii cei 
mai activi in cadrul 
cercului se numără 
Gheorghe Benadi, Ber
ta L’rsu, Daniel Gru- 
ian.

CUGETĂRI...

Tinerii care locuiesc 
in căminul muncitoresc 

I al minei Petrila au 
participat la o dezbate
re pe tema „Cugetări 
despre religie" condu
să de profesorul To
rente Tripșa. Pe margi

nea cărții prezentate, 
tinerii au purtat vii 
discuții despre profilul 
spiritual a) omului.

SARCINI SPORITE
DE TRANSPORT

Lucrările de moder
nizare a căii ferate Ca
ransebeș — Timișoara 
— Arad — Curtici, în 
scopu] extinderii elec
trificării au făcut ne
cesară reducerea trafi
cului trenurilor de 
marfă pe porțiunea în 
lucru. Ca urmare, 
transportul de marfă, 
care înainte se desfă

șura pe ruta Craiova
— Caransebeș — Arad, 
se va efectua incepînd 
de azi, 24 februarie, pe 
ruta Filiași—Petroșani
— Simeria — Arad.

„PIONIERIE, 
LA ANII TAI"

Pionierii de la Școa
la generală nr. G Lu
peni au prezentat, sîm- 
bătă după-amiază, Ia 
Palatul culturii din lo
calitate un concert- 
spectacol intitulat 
..Pionierie, la anii tăi". 
Toate numerele spec

tacolului — cintece, 
dansuri, recitări artis
tice —, minuțios pre
gătite, s-au bucurat de 
unanime aprecieri.

ÎNTÎLNIRE

In cadrul acțiunilor 
organizate in cinstea 
aniversării a 25 de ani 
de la înființarea Orga
nizației de pionieri, du
minică dimineața in 
sala Palatului cultural 
din orașul Lupeni a a- 
vut loc o întîlnire a 
purtătorilor cravatelor 
roșii din localitate cu 
tovarășul Ioan Ghinea,

prim-secretar al comi
tetului orășenesc de 
partid. Cu acest prilej 
pionierilor li s-a vor
bit despre realizările 
obținute de poporul ro
mân sub conducerea 
partidului în ultimele 
trei decenii, cu referiri 
concrete la inlăptuirilo 
care ilustrează dezvol
tarea economică și so- 
cial-culturală a orașu
lui.

în pagina a 2-a:

SPOR T
© Relatări de la întilnirile de popice, 

fotbal și haltere disputate în cadrul 
unui dialog sportiv Oradea — Petro
șani.

; ® Competiții de șah și tenis de masă
! desfășurate în „Cupa tineretului".
I • Etapa de zonă a campionatului repu- 
; blican școlar de schi.
; • Programul returului campionatului di-
! viziei A de fotbal.
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SCHI

Etapa de zonă 
a 

campionatului 
republican 

școlar

Dialog sportiv Oradea Petroșani
SimbiUâ și duminică. Oradea a fost gazda unor com

petiții sporii' ' din cadrul campionatelor republicane, a 
unor intîlnîri amicale, cu o prezență numeroasă din partea 
echipelor reprezentative ale municipiului nostru. Astfel, di
vizionara de popice Jiul Petrila a fost oaspetele echipei 
L C. O. Oradea, echipa de haltere Minerul Lupcni a parti
cipat la turul campionatului republican de seniori, echipa 
de fotbal Jiul Petroșani a susținut doua jocuri amicale 
cu echipele Olimpia și F. C. Bihor din localitate, iar echi-

pole studențești de volei, foto și băieți, au susținut meciuri 
amicale cu colegele lor de la Institutul pedagogic din Ora
dea, in vederea participării la etapa de centru a „Cupei 
tineretulu i“.

Cu excepția halterofililor, rezultatele finale și în ge
neral calitatea întrecerilor au fost superioare celor obți
nute de sportivii orădeni. Dar iată citeva comentarii și 
rezultate tehnice :

Popice, divizia A Haltere

l.C.O. Oradea
5093 -

— Jiul Petrila
5027 p.d.

Rezultate meritorii
Disputată pc arena I.C.O., 

în cadrul clapei a XI l-a, par
tida a fost foarte echilibrată, 
desfășurată într-o permanentă 
tensiune creată de gazde, care 
au urmărit victoria cu orice 
preț. Dorința lor a fost îm
plinită in final datorită com
portării excelente a popicari
lor orădeni Tiberiu Orban și 
Ladislau Gallo, care au dobo
rî! 876 popice și 897 față de 
Eugen Ghirciș și Iosif Balog 
care au totalizat 837, respec
tiv. 856 popice doborîtc. spul- 
berindu-se astfel speranțele 
noastre dc> a obține victoria.

Echipa noastră care țintea 
ocuparea locului I în serie s-a 
prezentat modest, cu excepția 
juniorului loan Popa (852) și 
a jucătorilor Ion Biciușcă 
(866) și Iosif Balog (856) în 
rest, ceilalți popicari au evo
luat sub valorile lor.

Dacă după prima zi cînd 
au dat primele trei perechi re
zultatul general era favorabil 
pctrilenilor (2 508 — 2 478
p.d.), cu un for de 30 popice, 
pînă în final el nu a putut 
fi menținut din cauza formei 
inconstante a unor jucători în 
deplasare. (Exemplu, Mihai 
Torok). La infrîngere a con
tribuit și moralul scăzut al 
echipei noastre, cauzat de ne
înțelegerea avută cu echipa 
gazdă, care la situația scoru
lui după trei perechi a refu
zat prezentarea celei de a 4-a 
perechi in prima zi. Singura 
satisfacție este rezultatul de 
5 027 p.d. care contribuie la 
consolidarea popicavarajului 
general din clasament ținînd 
cont că, conform regulamentu
lui. numai rezultatele din de
plasare sînt luate în conside
rație.

Sala de gimnastică a Insti
tutului pedagogic din Oradea 
a găzduit turul campionatului 
republican de haltere la se
niori. la care au participat 
peste 30 dc echipe. Reprezen
tanta municipiului nostru — 
echipa Minerul Lupeni, con
dusă de antrenorul Gheorghe 
Dumitru — a obținut rezulta
te foarte bune. Acest califica
tiv îl putem acorda ținînd 
seama că din cei 8 componenti 
ai echipei 4 sînt juniori. Iată 
cîteva rezultate la primele 
trei categorii : categoria 52 
kg, locul I : Pavel Rugia, Ra
pid București (185 kg) ; locul 
II : Gheorghe Cîrjaliu, Timi
șoara (180 kg) ; locul III : 
Constantin Chiru. Olimpia 
București (170 kg) : reprezen
tantul nostru. Nicolac Catri- 
noiu a obținut locul IV, cu

150 kg (65 -f- 85 kg) aducînd 
6 puncte prețioase in favoarea 
echipei. Categoria 60 kg, locul 
1 : Emeric Kovacs, Rapid O- 
radea, 240 kg (102,5 — 136,5) ; 
locul II : Victor Rusii, Steaua 
București. 135 kg (97,5—137,5) ; 
locul III : Marin Grigoraș,
Rapid București 230 kg (100 
— 130 kg). Reprezentantul 
nostru Ioan Incze a obținut 
locul VIII, cu 175 kg (75 — 
100), aducînd 11 puncte in cla
sament. Maestrul sportului 
Ștefan Pintilie. care a partici
pat la categoria grea, a obți
nut locul I, aducînd 12 punc
te echipei noastre. După pri
mele rezultate la aceste cate
gorii echipa din Lupeni se 
află pe locul VI în clasamen
tul general, cu 41 puncte.

în zilele dc 23-24 februarie 
a.c. S-au desfășurat în masi
vul Paring întrecerile etapei 
dc zonă a campionatului na
țional școlar la schi. Au par
ticipat sportivi-clevi din ju
dețele Alba. Caraș-Severin și 
Hunedoara. Timpul nu a fost 
prea favorabil, (ceață densă), 
dar. datorită organizării foar
te buni' a concursurilor — la 
care o contribuție dc seamă 
au adus-o studenții de la ca
tedra de schi a I. E. I''. S. 
București — acest fapt nu a 
handicapat prea mult desfă
șurarea probelor. Dc data a- 
ceasla reprezentanții noștri au 
evoluat mai slab, oaspeții pre- 
zcntîndu-sc mult mai bine 
pregătiți.

în ziua de 23 II au fost pro
gramate două probe alpine și 
una dc fond atît pentru fete 
cît și pentru băieți. Pc o pîr- 
tie dc circa 1 200 metri, cu 50 
de porți. a avut loc proba do 
coborîrc. latâ-i și pe cîștigă- 
tori : fele. 1. Viorica Ilupca, 
Grup școlar minier : 2. Odillc 
Krachtus, Liceul Petroșani : 
3. Gabriela Leib, Liceul Petri
la : băieți : 1. Eduard Greiner 
(Caras) : 2. P. Chiriță (Caraș) ; 
3. Mihai Mânu. Liceul indus
trial minier Petroșani.

A doua, probă, de slalom u- 
riaș s-a desfășurat pe o pîr-

Un posibil viitor campion ia startul...
Foto : V. ARDELEANU

tie tot de circa 1 200 m, ăvînd 
42 porți și s-a soldat cu ur
mătorul clasament : 1. Zoltan 
Toth, Liceul industrial minier 
Petroșani ; 2. Mircea Bologa 
(Caraș) : 3. Mihai Mânu ; 
foto : 1. Gabriela Leib ; 2. Vio
rica Ilupca ; 3. Odillc Krach
tus. La proba do fond, 10 km 
băieți s-au obținut rezultatele: 
1. Robert Bcnezik (Caraș) ; 2. 
Cornel Gojei (Alba) ; 3. Svo
boda Vezici (Caraș). Ultima 
probă, fond. 5 km fete s-a 
terminat astfel: 1 Aurelia
Sasu (Alba) ; 2. Ildiko Kuszi 
(Caraș) ; 3. Eugenia Cirtoc,
Liceul Lupeni.

Tn zîuh de 24 II a.c. s-au des
fășurat probele de slalom 
special și ștafetă. La slalom 
special, pe o pirtie de 400 m. 
cu 52 porți au ieșit învingători 
următorii schiori : 1, 
Bologa (Caraș); 
Greiner (Caraș) 
Mânu, 
Viorica 
Krachtus ; 3. Gabriela Leib.

Ștafetele de 3 X 5 km la 
băieți și cea de 3x3 km la 
fete au revenit județului 
Caraș-Sevcrin.

Petroșani
Ilupca :

Mircea
2. Eduard
3. Mircea 
fete : 1.

2. Odllle

Andrei ANGER, 
arbitru de schi

lupte Evoluții spectaculoase în 
cadrul „Cupei școlilor sportive"

Aurel SL.ABÎI

Fotbal
B

Olimpia Oradea
F. 0. Bihor

Jiul Petroșani 1-0
Jiul Petroșani 3-1.

sîmbătă și dumi- 
cadrul

Disputate 
nică, întrecerile din 
unui turneu organizat de clu
bul F. C. Bihor, dotat cu „Cupa 
Primăverii", cu participarea 
echipelor Olimpia Oradea. 
F. C. Bihor. V. S. S. Kosice 
(R. S. Cehoslovacă) și Jiul Pe
troșani. au constituit o reuniu
ne apreciată de spectatori, cît 
și un mijloc util de verificare 
a potențialului de joc, acum, 
cu numai o săptâmină înain
tea returului campionatului. 
Echipa noastră a jucat mult 
sub posibilități, pierzînd am-

bele meciuri, depășind uneori 
chiar și limitele sportivității.

Iată formația Jiului : Miha- 
lache — Nițu (Naidin), Tonca, 
Georgescu, Dodu, Libardi, AI. 
Nagy, Stockcr — Stoichiță (S. 
Gabriel). Mulțescu, Rozsnai.

Considerăm că conducerea 
tehnică a echipei și a secției 
de fotbal va analiza aceste 
ncciuri — față de ale căror re
zultate nu putem fi nepăsă
tori, — pentru crearea climatu
lui mobilizator în debutul re
turului campionatului diviziei 
A de duminică, 3 martie.

0

Această intîlnire a sportivilor din cele două orașe, an
grenați in competiții de nivele și discipline diferite, a pri
lejuit, pe lingă confruntările sportive în sine și un util 
schimb de experiență. un prilej de a-și transmite unii 
altora din priceperea și destoinicia acumulate în activitatea 
compctițională. Dialogul sportiv a fost considerat eveni
mentul local nr. 1 al zilei, delegația reprezentanților noștri 
lăsind o bună impresie atît spectatorilor cit și 
specialiștilor prezenți Ia întilniri. Deci o zi în care muni
cipiul nostru, prin rezultatele obținute de mesagerii săi, a 
mai făcut un pas viguros pc drumul afirmării sportive in 
competiții de nivel republican.

Sîmbătă, Școala sportivă Pe
troșani a fost gazda întreceri
lor din cadrul turului doi al 
„Cupei școlilor sportive" la 
lupte. Au participat toate e- 
chipele seriei, adică cele de la 
Școala sportivă „Olimpia" Cra
iova. Școala sportivă „Viitorul" 
Timișoara. Școala sportivă De
va și Școala sportivă Petro
șani. Bucurîndu-se de o bună 
organizare, atît din partea 
gazdelor cît și a C.M.E.F.S. 
componcnții celor patru, echi
pe s-au străduit să ofere puți
nilor spectatori, evoluții cît 
mai bune.

Cei 37 dc luptători care au 
pășit pe salteaua pe care au 
avut loc 52 de întîlniri au de-

monstrat cele mai variate pro
cedee tehnice, încîntînd une
ori prin frumusețea și rapidi
tatea execuțiilor cît și prin 
dăruirea cu care au luptat 
pentru culorile școlii lor. Fi
nalul a plasat echipa craiovea- 
nă pe primul loc, ea cîștigînd 
toate întîlnirile. Iată, de altfel, 
rezultatele tehnice înregistra
te : Școala sportivă ..Olimpia** 
Craiova : 28—8 cu Școala
sportivă ..Viitorul" Timișoara, 
32—4 cu Școala sportivă Deva 
și 28—12 cu Școala sportivă 
Petroșani; Școala sportivă 
..Viitorul** Timișoara 30—10 cu 
Școala sportivă Deva și 28—12 
cu Școala sportivă Petroșani ; 
Școala sportivă Deva t 21—19

Ș AH „Cupa tineretului"
Duminică, Casa pionierilor 

din Petroșani a găzduit faza 
municipală a concursului de 
șah din cadrul ..Cupei tine
retului". Și-au dat intîlnire 
cei mai buni pionieri șahiști 
din localitățile municipiului, 
ciștigâlori ai fazelor 
nești.

Concurenții, într-o 
sportivitate. s-au 
timp dc aproape 
pentru cîștigarea 
campion municipal la 
că de la 
dovedit că in faza finală sc 
întrec cu adevărat cei mai 
buni, rod al preocupărilor pro
fesorilor de educație fizică și 
ale organizației de pionieri, 
întrecerea a fost pasionantă și 
atractivă, cîștigâtorii fiind sub 
semnul incertitudinii pină la

orășe-

o deplină 
întrecut 

patru ore 
itlului 

th 
primele mutări

de 
In
s-a

ultima mutare. S-a apreciat 
tehnica, imaginația și gîndirea 
cu care concurenții găseau 
soluțiile cele mai eficiente de 
ieșire din situații critice, sau 
de a înveli adversarul pentru 
ultima lovitură, de ..mat". Mu
tările finale i-au desemnat 
cîștigâtori pe următorii pio
nieri : Fete : I. Viorica Sulski 
Liceul Vulcan : II. Dana Ha- 
țegan, Liceul Vulcan : III. Mi- 
nodora Trocan, Școala genera
lă nr. 1 Petroșani ; băieți: I. 
Marin Dudâilă, Școala genera
lă nr. 2 Petroșani : II. Iulian 
Antoce, Liceul Vulcan : III. 
Marian Chinlovici, Liceul Vul
can.

Cîștigătorilor li s-au inmînat 
diplome din partea C.M.E.F.S. 
Petroșani.

C. DUMITRU
Foto : I. LIC1UInstantaneu de Ia concursul de lupte susținut la Școala sportivă din Petroșani.

cu Școala sportivă Petroșani. 
Trebuie menționat că împotri
va timișorenilor s-au depus 
două contestații de către Școa
la sportivă Deva și Școala 
sportivă Petroșani. După pri
mele două tururi (cele desfă
șurate la Deva și Petroșani) 
echipa municipiului nostru se 
află pe locul III in clasamen
tul seriei, dar sînt șanse ca ea 
să termine pe locul II loc ce 
i-ar da dreptul să se prezinte 
la turneul final al cupei.

Cit privește comportarea 
luptătorilor noștri trebuie să 
arătăm că in aceste partide ei 
n-au evoluat la adevărata lor 
valoare, unii dintre ei pășind 
pe saltea cu timiditate și ui
ți nd parcă multe din cunoș
tințele acumulate. E drept că 
echipa, in ansamblu a fost lip
sită de aportul a- doi dintre 
luptătorii săi cei mai buni (la 
categoria 52 kg. — Ion Corbei 
— plecat chiar sîmbătă să-și 
satisfacă stagiul militar și la 
categoria 57 kg. Ion Șerban 
(transferat la Jiul Petrila). Da
că mai adăugăm că M. Risipi- 
tu (categoria 48 kg.) a evoluat 
în toate meciurile mai slab 
din cauza unei indisponibili
tăți. situația este cît se poate 
de Limpede (mai ales că în pri
mul tur el nu a pierdut nici o 
intîlnire).

Revenind la celelalte întîl
niri. nu putem trece cu vede
rea unele partide care s-au 
remarcat prin frumusețea lor 
și prin propaganda care au 
făcut-o acestui bărbătesc sport 
care este cel al luptelor. E 
vorba de partidele susținute 
de campionii naționali de ju
niori I. Dalea (Craiova) și C. 
Stumper (Timișoara). S-au mai 
evidențiat N. Roșea (Deva), G 
Durlă și E. Costaș (Petroșani)

Federația Română de Lupte, 
știind că aceasta este una din 
cele mai bune serii, a asigu
rat un arbitraj competent 
prin Ion Bobei secretar tehnic 
al F.R.L.. arbitru internațio
nal, și Albert Fiilop (Hunedoa
ra) — arbitru republican — 
care au prestat un arbitraj 
corect.

V. MOLODEȚ

Programul returului campionatului 
diviziei J\“ de fotbal

ETAPA A 18-A (3 martie)

C. S. M, Reșița - Steauo 
F. C. Constanțo - Dinamo 
Petrolul - C. F. R. Cluj 
U. T. Arad — Steagul Roșu 
Univ. Craiova - Jiul 
Rapid - S. C. Bacău 
„U“ Cluj - F. C. Argeș 
Sportul stud. - Poli, loși 
A. S. A. Tg. Mureș - Poli. Tim

ETAPA A 19-A (10 martie)

Steaua - F. C. Constanța 
Poli, lași - „U" Cluj
Dinamo - Petrolul
C. F. R. Cluj - A. S. A. Tg. Mur 
F. C. Argeș - Rapid 
Steagul Roșu - Univ. Craiovo 
Jiul - C. S. M. Reșițo 
Poli. Timișoara - Sportul stuc 
S. C. Bacău - U. T. Arad

ETAPA A 20-A (17 martie'

U. T. Arad - Steaua 
Univ. Craiova - Poli. Tim.
F. C. Constanțo - Jiul 
C. F. R. Cluj - Poli, lași 
Sportul stud. - „U“ Cluj 
Petrolul - S. C. Bacău
C. S. M. Reșița - F. C. Arc 
Rapid - Steagul Roșu
A. S. A. Tg. Mureș - Dinam

ETAPA A 21-A (27 martie)

Steauo — A. S. A. Tg. Mureș
C. S. M. Reșița - C. F. R. Cluj

„U" Cluj - Rapid
F. C. Argeș - Steagul Roșu 
Dinamo - U. T. Arod
S. C. Bacău - Sportul stud.
Poli, loși — Univ. Craiova
F. C. Constanța - Poli Tim.
Jiul — Petrolui

ETAPA A 22-A (31 martie)

Rapid - Steaua
Sportul stud. — Dinamo
A. S. A. Tg. Mureș - F. C. Argeș 
Poli. Tim. — Poli, lași
Univ. Craiova — ,,U“ Cluj
Petrolul — C. S. M. Reșița
Steagul Roșu - F. C. Constanțo 
Jiul - U. T. Arad
C. F. R. Cluj — S. C. Bacău

ETAPA A 23-A (7 aprilie)

Poli, lași - Steaua
Sportul stud. — Univ. Craiova 
F. C. Constanța - C. S. M. Reșița
Rapid - C. F. R. Cluj
,U“ Cluj — Poli. Tim.

F. C. Argeș — Jiul
S. C. Bacău - A. S. A. Tg. Mureș
Steagul Rașu - Dinamo
U. T. Arad - Petrolul

ETAPA A 24-A (24 aprilie)

Steaua - Steagul Roșu
Poli. Tim. — Petrolul
Jiul — Sportul stud.
C. S. M. Reșița - U. T. Arad

C. F. R. Cluj - F. C. Constanța 
Univ. Craiova - Rapid 
Dinamo - Poli, lași
F. C. Argeș — S. C. Bacău
A. S. A. Tg. Mureș - ,,U“ Cluj

ETAPA A 25-A (28 aprilie)

Petrolul - Steaua
Rapid - Jiul
Steagul Roșu - C. F. R. Cluj 
Sportul stud. - F. C. Argeș 
U. T. Arad - A. S. A. Tg. Mure 
F. C. Constanțo - Univ. Craiov 
„U“ Cluj - C. S. M. Reșița
S. C. Bacău - Poli, lași 
Poli. Tim. - Dinomo

ETAPA A 26-A (5 mai)

Steaua - Sportul stud. 
Dinamo - Rapid
A. S. A. Tg. Mureș - St. Ro: 
Jiul — Poli. Tim.
C. F. R. Cluj - ,,U“ Cluj
Poli, lași — Petrolul
C. S. M. Reșița - S. C. Baca 
F. C. Argeș - F. C. Constan 
Univ. Craiova - U. T. Arad

ETAPA A 27-A (12 mai)

Steaua — Poli. Tim.
Dinamo - Univ. Craiova
U. T. Arad - F. C. Constanțo 
Steagul Roșu - C. S. M. Reșițo 
S. C. Bacău — ,,U“ Cluj
C. F. R. Cluj - Sportul stud. 
Petrolul - F. C. Argeș
A. S. A. Tg. Mureș - Rapid 
Poli, lași - Jiul

ETAPA A 28-A (19 mai)

F. C. Argeș - Steaua
F. C. Constanța - S. C. Bacău 
C. S. M. Reșița - Poli, lași

Sportul stud. - U. T. Arad
Univ. Craiova — A.S.A. Tg. Mure- 
Rapid — Petrolul
Poli. Tim. — C. F. R. Cluj
Jiul - Steagul Roșu
„U*‘ Cluj — Dinamo

ETAPA A 29-A (26 mai)

Steaua -,,U“ Cluj
U. T. Arad - Rapid 
Steagul Roșu - Poli. Tim.
F. C. Constanța - Sportul stud. 
Petrolul - A. S. A. Tg. Mureș 
Dinamo — C. S. M. Reșița
Poli, lași — F. C. Argeș
C. F. R. Cluj - Univ. Craiovo 
S. C. Bacău — Jiul

ETAPA A 30-A (2 iunie)

Steaua — Dinamo
Sportul stud. - Rapid
F. C. Argeș - C. F. R. Clu 
Poli, lași - F. C. Constanțo 
Poli. Tim. — C. S. M. Reșițc 
Univ. Craiova — S. C. Bacău 
„U“ Cluj - U. T. Arad
A. S. A. Tg. Mures - Jiul 
Petrolul - Steagul Roșu

ETAPA A 31-A (5 iunie)

C. F. R. Cluj - Steaua
C. S. M. Reșița - Univ. Craiova 
Sportul stud. - A. S. A. Tg. Mure* 
Jiul - „U“ Cluj
Rapid — Poli. Tim.
F. C. Constanța - Petrolul 
Steagul Roșu - Poli, lași 
U. T. Arad — F. C. Argeș
S. C. Bacău - Dinamo

ETAPA A 32-A (9 iunie)

Steaua - Jiul
Univ. Craiova - F. C. Argeș

A.S.A. Tg. Mureș - F. C. Const. 
C. S. M. Reșița - Rapid 
Poli, lași - U. T. Arad 
Poli. Tim. - S. C. Bacău 
„U“ Cluj - Steagul Roșu 
Petrolul - Sportul stud.
Dinamo - C. F. R. Cluj

ETAPA A 33-A (16 iunie)

Univ. Craiova - Steaua 
„U" Cluj - Petrolul 
Rapid - F. C. Constanța 
F. C. Argeș - Poli. Tim. 
S. C. Bacău - Steagul Roșu 
U. T. Arad - C. F. R. Cluj 
Sportul stud. - C. S. M. Reșița 
A. S. A. Tg. Mureș - Poli, lași 
Jiul - Dinamo

ETAPA A 34-A (19 iunie)

Steaua - S. C. Bacău
C.S.M. Reșița - A.S.A. Tg. Mureș 
Petrolul - Univ. Craiova 
Steagul Roșu - Sportul stud. 
Poli, lași - Rapid
C. F. R. Cluj - Jiul 
Poli. Tim. - U. T. Arad 
F. C. Constanța - ,,U“ Cluj 
Dinamo — F. C. Argeș

Datele etapelor returului 
campionatului diviziei „A" de 
fotbal sînt trecute in calenda
rul competițional 74 al F. R. 
de Fotbal. In cazul în care 
pentru echipele reprezentati
ve se vor perfecta unele me
ciuri internaționale nu este 
exclus să se producă unele 
modificări in programarea u- 
nor etape. în linii mari. însă, 
aceasta este ordinea de desfă
șurare a meciurilor.

Tenis de masă

Au fost
campionii

Duminică. 24 februarie, cele 
două săli de antrenament ale 
Școlii sportive din Petroșani 
au găzduit etapa municipală 
a „Cupei tineretului" la tenis 
de masă (fele și băieți'). Pen
tru desemnarea celor mai 
buni jucători și jucătoare la 
categoria 11 —14 ani la între
cerile etapei municipale, s-au 
întrecut sportivi din Lupcni. 
Vulcan. Petrila și Petroșani, 
care în etapele orășenești au 
ocupat primele trei locuri în 
clasamentele orașelor respec
tive.

Cei 16 coneurenți (5 fete și 
11 băieți) au jucat sistem tur
neu in grupele repari) .:ite, iar 
la băieți primii doi din fiecare 
grupă au 
un turneu 
color mai 
ce ne vor

mai susținui încă 
In vederea stabilirii 
buni trei jucători 
reprezenta la etapa

desemnați
municipali

. TIAGA 25 (Agerpri's). — In 
I localitatea olandeză Ileeren- 
' von au luat sfir.șit întrecerile 
| campionatelor mondiale fC- 
' mininc de patinaj viteză. Pcn- 
| tril a treia oară consecutiv 
. titlul de campioană a lumii 
I a fost cucerit de sportiva o- 
J landezâ AtJc Keulcn-Dcelstra, 
• caro a totalizat la maltiallon 
I 185,510 puncte. Pe locurile 
' următoare s-au clasat patina- 
| loarele sovietice Tatiana Ave- 
' rina — 186,869 
I Statkievicl —
I NEW VORK 2' 
j — Tenismanul american Jim- 
| my Connors a obținut cea de-a 
» patra victorie internațională 
| din acest sezon cîștigînd tur- 
' neul „Indoor" de la 5alis- 

în finală,
,......... . —......  l-a întrecut
I in trei seturi : 6—4. 7—5, 6—3 
I pe jucătorul sud-african Frew 
' McMillan.

puncte și Nina
187.385 puncte.

25 (Agerpres). 
american Jim-

I bury (Maryland). 
’ Jimmy Connors

I

- NEW YORK 25 (Agerpres). 
I — Turneul internațional fe- 
' minin de tenis de ta D ilroit 
| (Michigan) s-a încheiat cu 
' victoria scontată a campioa- 

amerlcane Billie Jean 
învingătoar cu 6—1, 

* 6—1 în finala susținută cu 
J compatrioata sa Rosemary 
» Casals. Este a treia victorie 
I obținută de Billie Jean King 
' in actualul circuit femin<n de 

tenis al S.U.A.

* nei
I King.

I
i ROMA 25 (Agerpres). — E- 
I chipa de fotbal Dinamo Bueu- 
* rești, aflată în turneu in Ita- 
| lia, a jucat cu formația lr C. 
» Bologna. Fotbaliștii italieni
I obținut victoria cu scorul de 
, 3—0 (1—0), prin golurile mar- 
| cate de Savoldi (2) și Sartori.

' In cadrul „Cupe; campio- 
| nilor europeni" ia handbal fe- 
' minin s-au disputat două pai- 
| tide retur, contînd pentru 
. sferturile de finală.

La Budapesta, echipa locală 
I Vasas a învins cu scorul de 
* 15—12 (9—7) formația Radnic- 
I ki Belgrad. învingătoare în 
’ primul joc cu scorul de 12—8, 
| handbalistele iugoslave s-au 
' calificat pentru semifinalele 
I competiției.
I A mai obținut calificarea 
' în semifinale și campioana 
I R. F. Germania, echipa Ein- 
» tracht Minden, care a cîștigat 
| cu 16—9 (10—6) jocul susținut 
' pe teren propriu cu ȚSKA 

Sofia.I
j NEW YORK 25 (Agerpres). 
I — Turneul internațional de 
‘ la Uniondale (Statul New 
I York), contînd pentru grupa 
* a 2-a a Circuitului WCT. a 
I fost câștigat de tenismanul a- 
’ merican Stan Smith. In reve- 
8 nire de formă, Stan Smith l-a 
’ învins cu 6—4, 3—6, 6—3 pe 
i asul australian John Newcom- 
I be.

| NEW YORK 25 (Agerpres). 
' — în cadrul concursului in- 
| ternațional „Indoor" de atle- 
‘ tism de la Pocatello (Idaho), 
| fosta campioană olimpică 
• Wyomia Tyus (S.U.A.) a sta- 
j bilit cea mai bună performan- 
I ță mondială pe teren acoperit 
' în proba de 70 m plat, cu 
I timpul de 8”3/10. Cu un nou 
. record mondial de sală s-a 
| încheiat și cursa masculină de 
’ 70 m garduri, în care ame

ricanul Paul Gibson a fost cro- 
I nometrat cu timpul de 
. 8’ 7/10.
J MOSCOVA 25 (Agerpres).

— începînd de astăzi, in apro
piere de Minsk vor începe în- 

' trecerile celei de-a 13-a edi- 
| ții a campionatelor mondiale 
' de biatlon, la care și-au anun- 
| țat participarea schiori din 17 
» țări, printre care S.U.A., Ita- 
| lia, Ungaria, R. D. Germană, 
J România, Suedia și U.R.S.S. 
Iîn programul competiției fi

gurează probe de seniori și 
j juniori.

MOSCOVA 25 (Ager preș).

și U.RSS.

județeană. Iată ordinea pri
milor trei clasați : fete — 1. 
Elena Brădățan : 2. Lucia Doi- 
csar - 
generală nr. 6 Lupeni , . .......
haela Bordei, Școala generală 
nr. 2 Petroșani ; băieți — 1. 
Iano.ș Benyovskl, Liceul Vul
can ; 2. Andrei Laszlo, Școala 
generală nr. 5 Petroșani ; 3. 
Valentin Tolomei, Școala ge
nerală nr. 6 Petrila.

Locurile I, cucerite de Ianoș | 
Benyovski. la băieți, și de 1 
Elena Brădățan. la fete, sînt 
absolut meritate, dar ne aștep
tam la mai mult din partea 
elevilor petroșăneni. avind in 
vedere că o parte dintre par
ticipant au frecventat antre
namentele un timp destul de 
îndelungat la Școala sportivă.

- SOFIA 25 (Agerpres). — Cu 
| prilejul campionatelor de hal- 
» tere ale Bulgariei, care se des- 
1 fâșoară la Burgas, au fost sta- 
J bilite două noi recorduri mon- 
* dialc. La categoria cocoș, Ata- 
I nas Kirov a obținut la cele 
' două stiluri un total de 260 
| kg. Vechiul record era de 
» 257,500 kg și aparținea acelu- 
| iași sportiv. în limitele cate- 
, goriei semigrea. Andon Kiko- 
| Iov, a realizat la stilul „arun- 
‘ cat" 170,500 kg (v. r. era 
I 170 kg, și era deținut dc 
I vieticul David Rigert).

| PRAGA 25 (Agerpres).
» Competiția internațională «<= 
| lupte greco-romane. desfășu- 
. rată la Praga, s-a încheiat cu 
I victoria echipei Dinamo Bucu- 
J rești, care a terminat neînvin

să turneul. Pe locurile urmă- 
| toare s-au clasat formațiile 
' Ruda Ilvezda Praga, Ujpest

de 
so-

de

— ambele de la Școala | Dozsa Budapesta 51 Gwardia 
ralâ nr. 6 Lupcni : .'1. MI- . Varșovia.

s. bAloi

Agenda sportivă săptămînală
La nivelul unităților :

tenis de 
în cadrul 
pe ramu-

întreceri de șah, 
masă și popice 
competiției „Cupa 
râ de producție" ;

A La nivelul municipiu
lui : popice — etapa a VIII-a 
a campionatului municipal ;

popice, divizia A : Jiul Pe
trila — „Lemnul" Satu Mare; 
..Cupa tineretului** — etapa 
finală la sanie, patinaj și 
schi la Poiana Brașov ; fot
bal, campionatul național, 
divizia A — Universitatea 
Craiova — Jiul Petroșani.

j Luptătorii români ap obți- 
I nut trei victorii. învingînd pe 
' rînd echipele Gwardia (cu 
| 8—0). Ujpest Dozsa și Ruda 
» ITevzda (cu 7—2). Alte rezul- 
| t-ate : Ujpest Dozsa — Gwardia 
’ 7—2 : Ruda Hvczda — Gwar

dia 8—2 : Ruda Hvezda — Uj
pest Dozsa 6—3.

I LENINGRAD 25 (Agerpres). 
' — Concursul internațional 
| masculin de floretă de la Le- 
•. ningrad a fost cîștigat de 
| sportivul vost-gorman Mathias 
' Behr, care l-a întrecut în meci 
| de baraj pe Juri Cij (U.R.S.S.), 
; ambii scrimeri totalizînd în 

cite 4 victorii, 
s-a situat flore- 
Adalbert Kuki,

C11I1UU WlHirc, 
I turneul final 
I Pe locul trei 
I tistul român 
■ cu 3 victorii.
, La această 
| participat 120

competiție au 
dc sportivi din 

’ Cuba, Cehoslovacia, R. D. Ger- 
| mană, R. F. Germania, Italia, 
• Polonia. România, Ungaria și 
| U.R.S.S.
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STIL DE MUNCA
Regulatorul

[Urmare din pag. 1)

îndeplinite

in toate
colectivele de muncă

Preocupări rodnice pentru inibiinălățirea
transportului feroviar

D/im: s/ eficient_>
de circulație

mișcare

VIATA 
DE PARTID

pri- 
rc- 
e-

Pentru a cunoaște mai bine 
realitatea din secții, în mod 
deosebit cauzele unor deficien
țe manifestate in desfășurarea 
procesului dc producție și al 
muncii, comitetul de partid de 
la I.U.M.P. a repartizat din 
timp pe toți membrii săi pe 
organizațiile de bază pentru 
a se consulta cu comuniștii 
și a participa la dezbaterea și 
soluționarea problemelor ivi
te. In acest fel a fost facilitată 
planificarea judicioasă a în
tregii activități politice. In 
©lanurile noastre de muncă au 
fost stabilite analize asupra 
modului cum sînt 
sarcinile econo
mice. respecta
rea democrați
ei , interne de 
partid, folosirea 
cît mai raționa
lă a mașinilor 
și utilajelor din 
dotare, calitatea 
produselor. e- 
conomisirea materiilor 
me și a materialelor, 
ducerea consumului dc 
nergie etc. Un accent deosebit 
a pus comitetul de partid pc 
înfăptuirea măsurilor privind 
dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale de construcție și con
cepție a unor utilaje miniere 
specifice pentru bazinul car
bonifer al Văii Jiului. In ace
lași timp, comitetul de partid 
a acordat atenție îmbunătăți
rii vieții interne de partid în 
cadrul tuturor organizațiilor 
de bază, creșterii rolului lor 
conducător în întreaga activi
tate a întreprinderii. Măsurile 
și hotârîrile adoptate au fost 
întotdeauna rodul gîndirii în
tregului activ de partid. Pentru 
atragerea tuturor comuniștilor 
la realizarea sarcinilor stabili
te am încetățenit la toate or
ganizațiile de bază metoda 
muncii colective. In acest fel 
am reușit să atragem la acti
vitatea de partid un număr 
mai mare de comuniști, să-i 
activizăm pe toți membrii bi
rourilor organizațiilor de bază.

Putem spune că am obți
nut rezultate bune în această 
direcție la organizațiile de 
bază turnătorie — secretar 
Gheorghe Maghiaru. construc
ții metalice — secretar Dumitru 
Lupu. reparații electrice — se
cretar Viorica Pâstrâvianu. 
Bunăoară, la secția turnătorie

Marketingul instrument de
(J

științifică a producțâeî
In lumina documentelor 

Conferinței Naționale a parti
dului, conducerea proceselor 
economice la toate nivelele 
impune o generalizare a elabo
rării științifice a deciziilor, o 
intensificare a cercetărilor 
previzionale pentru stabilirea 
strategiilor optimale ale creș
terii economice și dezvoltării 
generale a societății. Toate a- 
cestea implică noi căi de gin- 
dire și noi modalități de abor
dare a problemelor, creind și 
premisele dezvoltării științei 
marketingului in țara noastră.

Prin marketing se înțelege 
totalitatea cunoștințelor, veri
ficate in practică, pe care le 
putem utiliza prin metode spe
cifice pentru înțelegerea 
diagnoza și prognoza procese
lor sociale și economice care 
leagă producția de consum in- 
tegrind nevoile și exigențele 
consumatorilor cu posibilități
le dc satisfacere a lor prin ac
tivități specializate, industria
le sau comerciale, in condițiile 
create de orinduirea socială și 
dc stat existentă și potrivit e- 
tapci respective dc dezvoltare 
economică. Luat în ansamblu, 
marketingul este rezultatul 
necesar al dezvoltării si speci
alizării tehnologiilor, al pro
gresului tehnic care lansează 
in mod continuu produse noi 
sau perfecționate, cerute de 
dezvoltarea vieții social-econo- 
micc. un rezultat al aplicării 
științei in producție și in viață.

Sub impulsul necesității de 
identificare continuă a unor 
noi căi de satisfacere mai bu
nă a cererii, marketingul ac
tivizează valorificarea resurse
lor interne ale economiei Mar
ketingul — termen introdus in 
majoritatea limbilor europe
ne. insemnind la origine ac
țiuni asupra pieței — s-a dez
voltat mai ales in ultimii 20 
de ani în legătură cu deplasa 
rea centrului dc greutate al 
întreprinderilor moderne de 
la problemele tehnice spre 
problemele desfacerii, spre stu
dierea cererii consumatorilor 
fa pieței) căreia trebuie să i 
se adapteze- producția. Apari
ția marketingului a fost ex
presia necesității inaroducerii 
raționalității in întreprinderi, 
utilizind ca ghid al producției, 
cererea.

Utilizarea marketingului în 
sistemul economic socialist ar< 
perspective deosebit de mari 
pentru a asigura atit perfec
ționarea satisfacerii nevoilor 
consumatorilor, cit și creșterea 
simultană a producției prin 

s-a constatat că în ultimul 
timp calitatea unor piese tur
nate nu corespunde cerințe? 
lor, iar procentul rebuturilor 
a crescut. Față dc această si
tuație s-a acționat imediat. 
După cc au fost depistate ca
uzele. problema a fost pusă în 
dezbaterea comuniștilor. Lu»- 
ârilc dc poziție critică față de 
cei vinovați au fost cît se poa
te dc promptc șj eficiente. 
Concluziile și hotăririle adu
nării generale do partid au 
fost aplicate chiar din ziua 
următoare Analiza s-a dove
dit istfel foarte oportună. A- 
cest procedeu s-a folosit și la 

celelalte organi
zații dc bază. 
Peste tot se a- 
doptâ un stil de 
muncă dinamic 
și eficient. în 
funcție de pro
blemele ce se 
ridică în secțiile 
întreprinderii.

Organizațiile de baza nu to
lerează nici o abatere de la 
normele vieții de partid. Este 
caracteristic în acest sens mo
dul cum au procedat comu
niștii din organizația dc bază 
de la secția mecanică, care, 
punînd în discuție repetatele 
abateri ale lui Vasile Ștefă- 
noiu au hotărît sancționarea 
sa cu excluderea din rîndurile 
organizației Această măsură 
statutară a contribuit la întă
rirea exigentei, a răspunderii, 
membrilor de partid față de 
respectarea prevederilor statu
tare.

Tn viitor, comitetul dc par
tid, birourile organizațiilor de 
bază vnr acorda și mai multă 
atentie educării comuniștilor 
în spiritul disciolinei dc par
tid. a înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor de 
din exDeriența dc pînă acum, 
comitetul dc
I.U.M.P. va persevera in gene
ralizarea celor mai bune me
tode în munca de partid, va 
promova stilul de muncă di
namic, viu și eficient. In felul 
acesta, organul nostru de par
tid. toate organizațiile și toți 
comuniștii vor fi la înălțimea 
mărețelor sarcini ce ne stau 
în față în acest an.

©lan. Invătînd

partid de la

Leon PITIC 
locțiitorul secretarului comite
tului de partid al I.U.M.P.

crearea condițiilor de viabili
tate. consolidare și extindere 
a întreprinderilor socialiste, pe 
baza gestiunii economice pro
prii și utilizării eficiente a 
bogatelor izvoare de informa
ții pe care le oferă piața în 
cadrul sistemului economiei 
planificate.

Dezvoltarea rapidă a indus
triei extractive, și in cadrul a- 
cesteia a industriei carbonife
re. precum și noile probleme 
energetice puse atit pe plan 
mondial, cit și in (ară. cer a- 
bordarca problemei complexe 
a extracției și valorificării 
cărbunilor de pe poziții noi, 
științifice. In acest fel cercetă
rile de marketing găsesc un 
domeniu favorabil de aplicare 
in dirijarea științifică a lan
țului productiv de extracție, 
preparare și valorificare a 
cărbunilor.

Existența in subsolul Văii 
Jiului a două categorii princi
pale de cărbuni — energetic 
și cocsificabil — ambele deo
sebit de Importante pentru e- 
eonomla națională, insă avind 
destinații' economice deosebite, 
face necesară o organizare ju
dicioasă. p.' baze științifice a 
producției In acest sens, de o 
importanță primordială sint 
acțiunile dc- marketing privind 
adaptarea producției la cere
re Cercetările și tehnicile de 
adaptare constituie nucleul de 
bază al marketingului șl are 
ca obiectiv în sfera producției 
punerea la dispoziția consu
matorului a produsului de ca
re acesta are nevoie.

Referitor la industria car
boniferă (cu specificare pentru 
condițiile Văii Jiului), și aici 
iși găsește aplicarea unul din 
principii’ de bază ale marke
tingul r u anume principiul 
celor 5 potriviri : a produce (și 
desface) produsul potrivit, la 
locul potrivit, la timpul potri
vit. in cantitățile potrivite și 
cu prețurile potrivite. Trebuie 
subliniat faptul că in special 
intr-o economie cu inaltă com
plexitate cum este economia 
noastră (și industria carboni
feră este una din părțile vi
tale ale economiei) urmărirea 
raportului dintre nevoile de 
consum sl producție capătă o 
importanță deosebită.

Dezvoltarea rapidă în tara 
noastră a industriilor solici
tatoare clasice de cărbune, a- 
parlția si dezvoltarea unor noi 
ramuri industriale, a căror op- 
timă funcționalitate depinde 
de cărbune, duce inevitabil la 
nc < • a diversificării pro-

A DOUA FAMILIE
A NOULUI ANGAJAT

(Urmare din pag 1)

sector cu fratele lui și-n o- 
Ceeași brigadă. El c cel mai 
nou, dar colegii, de cameră 
și ortacii l-au ajutai mult să 
ia în piept greutățile. Cel 
mai mult a avut de m\ă(al 
de la minerul Octavian lan- 
cu și șelul de schimb Z'isu 
Mieraru, care are deja o ve
chime de 25 de ani la mină. 
Acum e la școala de califi
care și o bună parte din tim
pul liber o folosește invă- 
(ind și citind. Țo/i băicjii 
ăștia au venii aici de ci|iva 
ani și s-au stabilizai. Sini ho
tă r if i să-și facă un rost In 
vlafă, prin propriile lor pu
teri. Si sînt unifi, chiar dacă 
unu-i din Hîrlău iar altul din 
Săcelu. Se ajulă, chiar dacă 
unul lucrează la grupă . iar 
altul c mecanic...

De-abla cind cineva Intră 
spre a-i anunța să vină la 
clubul căminului au ailat că 
sintem de la ziar și le-a pă
rul bine...

La întilnirea de-la clubul a 
cărui denumire e semnifica
tivă : „Prietenul noului anga
jat" s-au dezbătut intr-ade
văr, probleme arzătoare, la 
ordinea zilei, fon llinca din 
brigada Iul Eugen Voicu zi
cea că „ne-a luai cam tare 
de la început, ar trebui să ne 
lase o perioadă de 3—4 săp- 
tămini de acomodare, că nu 
putem dihlr-odală să lacem 
cit ei" ,,.$iij£rul Costache 
Tudor eraae părere că „per
sonalul cantinei să se poarte 
mai frumos cu ei". Altfel, 
toate bune I Numai că în că
min e „cam marc gălăgie, u- 
neori, zice Gheorghe Trufaș. 
Io îs mai bătrîn șl unu' cind 
m-am așezat la masă, ml-a

ducției de cărbune în ceea ce 
privește calitatea iui (granula- 
ție, conținut de cenușă, capa
citate calorică, clc.) precum și 
la o judicioasă estimare can
titativă a producției de căr
bune energetic și cocsificabil.

Cercetările de marketing 
care fac posibilă corecta apre
ciere a cantității și calității 
produselor (cărbunele in cazul 
nostru) se impun și ca urma
re logică a legislației din (ara 
noastră. Astfel, conform legii 
contractelor economice (Legea 
nr.71/1969), organizațiile socia
liste sint obligate să producă 
sortimente care au asigurată 
desfacerea prin contracte eco
nomice. In acest fel unitățile 

Mica publicitate

numele 
Vulcan.

croitorie pe
rle croitorie

Ing. Beniamin GOLDȘTEIN 
I.C-P.M.H.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 
loan, eliberată (le E. M. Paroșeni. O declar nulă.

PETKOȘARlî

Un paznic de noapte

PIERDUT legitimație de serviciu 
Petru, eliberată de E. M. Aninoasa. O

PIERDUT adeverință de calificare 
Burlan N. Maria, eliberată de cercul 
O declar nulă.

Lsceyl întronai minier

aogajeaza
© Un tehnician pentru întreținerea labora

toarelor și cabinetelor

Angajarea se face de la 1 martie 1974.
Informații suplimentare se pot obține zil

nic de la secretariatul liceului, telefon 11736.

COOPERATH A ..UNIREA" PETROȘANI. 
SECȚIA COSMETICA 

anunță că de Ia 1 martie, tovarășa ROZALIA POP va lucra 
in complexul Aeroport. Telefon 1 14 13.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 
Rodica. eliberată de preparația CoroeștL O declar nulă.

Pânoiu

împins din glumă scaunul șl 
m-am trezit grămadă cu ma
caroanele pc mine".

„Necazuri' și bucurii I S-a 
vorbit mult șl despre ajuto
rul acordat celor noi venlfi. 
Tinerii Anton Mihăflă, Matei 
Dănâiafă — absolvent! ai 
școlii proleșionale — și-au 
exprimat mulțumirile pentru 
ajutorul primit in timpul in
tegrării lor în colectiv și ho- 
tărirea de a face mai mult, 
mult mai mult că, „doar n-au 
venit la mină să se joace'. 
Ion Sprîncenatu a insistat 
pentru luarea unor măsuri 
speciale pentru tinerii care 
se angajează și după două 
zile devin „păsări călătoare" 
dar iși continuă nestingherifi, 
„somnul dulce" la cami 1. 
Ăștia trebuie să dispară cil 
mai iute...

Necazurile, (că așa e viata, 
mai are și din astea), cit și 
lucrurile frumoase discutate 
duminică, au dat acestei in- 
lilniri un caracter firesc, sin
ceritate și-un fond educaliv- 
social prin multitudinea de 
idei „puse pe tapet" in mo
dul cel mal serios. Că, așa 
cum amintea tovarășul Pe
tru lacob, președintele comi
tetului sindicalului de la mi
na Petrila, aliat in mijlocul 
tinerilor la această ini Unire, 
„căminul e casa noastră Iar 
cantina c bucătăria noastră 
și trebuie respectate ca gla
re, in folosul nostru, a marii 
familii din care lacem parte 
cu toj/r'...

Int Unirea de la căminul 
muncitoresc al tinerilor de la 
Petrila a fost doar un prelu
diu al acțiunilor ce le vor 
organiza. Asemenea inlilnlrl 
vor mai avea loc și in viitor. 
O cere via/a. \'ia(a tumul
tuoasă din Valea noastră.

J

producătoare trebuie să cu
noască și. implicit, să studieze 
și să definească în prealabil, 
ce nevoi trebuie să satisfacă 
prin produsele lor și cine sint 
titularii acestor nevoi.

Fără îndoială, aplicarea cer
cetărilor de marketing in ca
drul industriei carbonifere 
constituie o activitate com
plexă, cele dc mai sus uimind 
doar să schițeze posibilitatea 
și oportunitatea aplicării uneia 
dintre cele mai tinere științe 
— marketingul — in industria 
minieră, industrie cu mari 
perspective in economia Ro
mâniei socialiste. 

stației de betoane nu avem 
suficient loc. ca șl pentru de
pozitarea agregatelor si a altor 
materiale. In plus, înaintea a- 
tacării lucrărilor cuprinse in 
proiect sintem obligați să exe
cutăm. prin notă de comandă, 
o nouă estacadă necesară 
transportului cărbunelui către 
stația de cazane care furni- 
z< ază aburi preparației șl mi
ei din Petrila. Abia apoi, du
pă demolarea estacadei vechi, 
al cărei traseu ne Împiedică 
deocamdată să lucrăm, ne vom 
putea desfășura munca pro-

priu-zisă la noul puț". După 10 
iubruaric, cina n.-. am axial 
din nou ia același punct de 
lucru, am constatat că se exe
cutaseră cca. 10 m.c. de esca- 
vații, dar lucrările erau din 
nou oprite. Pentru ce ? Sur
priză ! Nu se va mai construi 
o nou estacadă. Se găsise o 
soluție mai eficientă... Ca ur
mare. in 25 februarie, situația 
era... cu nimic schimbată (!).

Ne oprim aici cu relatarea 
faptelor. Cele spuse pină a- 
cum sint concludente pentru 
starea de lucruri existentă. 
Proiectantul, la elaborarea do
cumentației, nu a cunoscut și 
evidențiat in măsură suficien
tă realitatea ; de aici și ine- 
xaciitc.țile din proiect. Obser
vațiile au fost făcute prea lir- 
ziu ci.- către cei interesați — 
beneficiar și executant — ter- 
giversind nmotivat atacarea 
lucrării. In 1974 trebuie recu
perată o valoare de investiții 
de un milion de lei. restanță 
din anul 1973 dacă, in schimb, 
i x; cutantul, in mai bine de o 
lună, nu a făcut aici încă ni
mic.

...Nc-am propus in acest ar
ticol să deschidem doar seria 
unor Intervenții pe care, pe 
lot parcursul anului, le vom 
efectua la noul puț aflat în 
execuție, la Petrila. deocam
dată am dat cuvîntul faptelor. 
Sperăm că coi in 
intervină pentru 
corespunzătoare a 
iși vor manifesta, 
prin fapte la fața . 
xistența. Să putem consemna 
as fel. în foarte scurt timp că 
noului obiectiv industrial in 
construcție, do mare necesita
te pentru mina Petrila, i se a- 
cordă cuvenita atenție de că
tre toți factorii responsabili 
pe filierei proiectant — benefi
ciar — executant.

măsură să 
demararea 

lucrărilor 
curînd. tot 
locului, e-

Bilanțul dc realizări econo
mice și sociale pe anul 197.3 
și măsurile ce se impun pen
tru Îndeplinirea ritmică și in
tegrală a planului pe 1974 în 
cadrul R. C. M. Petroșani au 
fost viu dezbătute in aduna
rea generală a oamenilor mun
cii can- a Întrunit salariații 
unităților din ramurile fero
viare situate pe raza acestui 
R C.M.

Materialele prezentate și 
discuțiile purtate au analizat 
in profunzime sarcinile con- 
(rolo cc revin colectivului, 
astfel Incit obiectivele din pla
nul R C. M. Petroșani să fie 
îndeplinite și depășite. A re
ieșit, ca un prim deziderat, 
necesitatea întăririi simțului 
de răspundere in activitatea 
depusă pentru înlăturarea 
tuturor deficiențelor care ar 
putea să apară în munca fe
roviară. Pentru ca procesul 
muncii să se desfășoare In 
condiții depline de siguranță 
și regularitate a circulației și 
să se asigure condițiile de con
fort publicului călător, trebuie, 
după cum arăta șeful Revizi
ei de vagoane, ing. Vasile 
Motoi. să existe o strînsă co
relare Intre ramurile ferovi
are mișcare, revizie de va
goane, tracțiune și centraliza
re electromecanică.

In realizarea indicatorilor 
regulatorului de circulație — 
mișcare au existai și unele 
greutăți, staționarea la incăr- 
care-descârcare dovedindu-se 
a fi principala deficiență care 
va trebui să stea in atenția 
tuturor pentru a fi redusă la 
maximum.

Pentru ca activitatea fero
viară să se desfășoare la cote 
de eficiență din ce In ce mai 
inaltă, complexul C. F. R. Pe
troșani a fost modernizat prin 
introducerea radiotelefoanelor, 
important mijloc operativ în 
conducerea manevrelor și a

„Strada mareii spiritul gospodăresc
sau așezare 
anumit pe- 
consideren-

ln fiecare oraș 
rurală există un 
rimei ru. care (pe 
te diverse) constituie centrul.
E „strada mare", loc de pro
menadă curentă și centru co
mercial — partea cea mai 
frecventată a localității respec
tive. Tocmai tinind cont de 
aceste considerații, in gene
ral, .locuitorii' de pe „stra
da mare' sint datori să depu
nă eiorluri mal stăruitoare ca 
respectiva porțiune de oraș 
să arate cit mai frumos, bine 
gospodărită, prezentabilă I

La Petroșani, „strada mare" 
cuprinde ca centru comercial 
și loc de promenadă curentă 
îndeosebi porțiunea din str. 
Republicii intre Piafa Victo
riei și podul Maleia. Este o 
zonă mai mult frecventată atit 
datorită numărului mare de 
magazine cit și restricției tra
ficului auto,

„Locuitorii' acestei zone 
centrale, care îndeobște cu
prinde un mare număr de u- 
nilăli comerciale, de deservi
re și servicii publice, nu de- 

tracțiunii electrice, care nece
sită din partea personalului o 
mal mare pregătire profesio
nală și totodată probe la lo
comotivele electrice. în scopul 
efectuării acestora este necesar 
a se introduse și în remiza 
do locomotive C. F. R. Petro
șani —firul dc contact.

Prin activilaten bună de
pusă s-au evidențiat stațiile 
Lnpeni. Hațeg. Cîrneștl. Snr- 
mizegetusa. dar calitatea mun
cii trebuie să stea in atenția 
tuturor salariaților C.F.R.. a- 
coasta fiind exprimată în si
guranța și regularitatea ■ cir
culației. arăta directorul tehnic 
al Regionalei căi ferate Timi
șoara. ing. Ion Țîrlea.

Dezbaterile din adunare au 
evidențiat sarcinile care tre
buie să stea in fața feroviari
lor pentru asigurarea cores
punzătoare a transportului 
C.F.R. în Valea Jiului.

Revizia
de vagoane

toate
I de 

fa(â de

a stat și 
de călă-

Printre greutățile
nate se -numără 
rea neritmică cu 
piese de schimb, 
datorat și lipsei
de transport și care 
să se îmbunătățească, 
du-se astfel condiții optime la

Planul 
viziei de 
troșani pc anul 1973 a fost re
alizat și depășit la toți indi
catorii, obținîndu-se o depă
șire a productivității muncii 
cu 9 la sută și a producției 
globale cu 8 la sută, 
prestațiile efectuate fiind 
calitate mii buna 
anul 1972.

în atenția unității 
pregătirea trenurilor 
tori, așa incit în anul care a 
trecut Revizia de vagoane 
C. F. R. Petroșani nu a avut 
nici o reclamație din partea 
publicului călător, ageastă 
problemă trebuind sâ stea și 
în continuare în atenția ace
lora care lucrează la pregă- 

âlători.
întîmpi- 

aproviziona- 
materiale și 
lucru ce s-a 
unui mijloc 

trebuie 
crein- 

de prestații a] Re- 
vagoane C. F. R. Pe-

pun insă întotdeauna străda
niile necesare pentru ca „stra
da mare" să arate cil mai bi
ne. De pildă, de un an de zile, 
localul restaurantului ..Mine
rul" prezintă la fațadă gea
muri sparte (Cind se va ter
mina reamenajarea acestui 
local f); la microcomplexul

însemnare

de deservire al cooperației 
(sediul este Iu zece metri dis
tantă) geamurile vitrinelor 
sini atit de murdare, incit o- 
rice gospodină s-ar rușina să 
aibă asemenea ferestre ; cea
sul cu „ora exactă" de la uni
tatea de ceasornicărie a co
operativei este delect de luni 
de /.lie; in fa/a sediului 
E.G.C. (s-a mai scris in ziar, 
do ce nu-șl schimbă Urma de 
la ușă ?) stă un panou pentru 
fruntași... gol, iără nici o io- 
lografle ; la intrarea de lingă

arfitau
Simio-

locurllc d- muncă (după cum 
au arătat lăcătușul de revi
zie Vasile Vîrzob și lăcătușul 
do reparație Gavrilâ Buzdu- 
8a).

Se impune a s<- acorda o 
atenție mai mare calității 
prestațiilor efectuate do către 
revizia de vagoane C F.R. ca 
factor esențial al creșterii c- 
ficicnțcl economice, 
tehnicianul Dumitru 
noscu, secretarul comitetului 
de partid p<' complexul 
C. F. R. Petroșani șl revizo
rul regional Frineisc Neagu.

Cu toate rezultatele fru
moaso obținute prin realizarea 
și depășirea tuturor indicato
rilor din planul de prestații 
pe anul 1973. s-a înregistrat 
o situație mai puțin corespun
zătoare fn ceea ce privește 
numărul de vagoane cu dofec- 
le accidental*- caro s-a men
ținut continuu peste cifra ad
misibilă față de parcul total 
al regulatorului.

Originea deficiențelor Înre
gistrate în pregătirea tehnică 
a trenurilor, arata ing. Va
sile Motoi, șeful Reviziei de 
vagoane C. F. R. Petroșani — 
constă in modul defectuos in 
care unii dintre conducătorii 
proceselor dc producție au or
ganizat lucrul in cadrul tu
relor, în 
care sTa 
locurilor 
necesare 
șefii dc tură au impus starea 
dc disciplină în rindul salari
aților. Problemele de organi
zare a lucrului. în tură tre
buie să stea în atenția șefilor 
do tură pentru ca să se îmbu 
nătățească calitatea prestați
ilor efectuate în vederea evi
tării evenimentelor de cale 
ferată și a întîrzierilor de tre
nuri.

Aceste dezbateri au reliefat 
o multitudine dc aspecte dis
cutate cu responsabilitate, de
osebit de semnificative fiind 
voința și hotărirea unanimă a 
vorbitorilor, angajamentele a- 
sumate ca în 1974 să se obțină 
rezultate tot mai bune în 
muncă.

modul defectuos în 
făcut aprovizionarea 
de muncă cu piesele 
și în feluj în care

Inu. Rodica ARDELEANU, 
Revizia de vagoane

„Cafe-bar". oamenii pot „ad
mira" grămezi inestetice de 
moloz și pămînl iar pe corido
rul de lingă Patiserie există 
aproape întotdeauna o adevă
rată „expoziție" de cutii, lăzi, 
bidoane care dau... „culoa
re"... locului respectiv.

Merită a mai ii menționai 
faptul că, cu toate interdicți
ile de circulație a autovehicu
lelor pe porțiunea respectivă 
(aprovizionarea magazinelor 
trebuie tăcută pină la ora 11). 
și în orele mai Urzii, chiar și 
după-amiază, mai circulă ca
mioane cu marfă pe la diver
se unități comerciale aliate în 
această zonă.

Este necesar ca locatarii de 
pe „strada mare" a orașului 
să dea dovadă de mai mult 
spirit gospodăresc In îngriji
rea zonei respective, ca aceas
tă porțiune centrală de pe 
STRADA MARE să ofere cu 
adevărat o carte de vizită 
demnă a orașului nostru.

St. PUIU
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miniștrilor lie eiternc

CIUDAD DE MEXICO 25 
(Agerpres). - Odată cu Înche
ierea lucrărilor Conferinței 
miniștrilor dc externe din A- 
merica Latină, zona Mării Ca
raibilor și S.U.A., la Ciudad 
de Mexico a fost dată publi
cității, la 24 februarie, „De
clarația de la Tlatelolco". Do
cumentul relevă hotărîrea sta
telor participante la reuniune 
de a-și fonda relațiile reci
proce pe principiile egalității 
efective în drepturi, neinter
venției în treburile interne, 
renunțării la folosirea sau la 
amenințarea cu folosirea for
ței. respectului față de dreptul 
fiecărui stat' de a-și alege în 
mod suveran propriul său sis
tem social-politic și economic 
de dezvoltare.

Totodată, subliniind faptul 
câ statele din această regiune 
se află la începutul drumului 
spre o nouă solidaritate inter- 
americană. „Declarația dc la 
Tlatelolco" exprimă opinia 
participanților la 
Conferinței, potrivit căreia la 
baza unor relații reciproce 
sincere și realiste stau afir
marea unității latino-america
ne și recunoașterea existenței 
unor similitudini de probleme 
intre ‘■țațele din America La
tină și alte țâri ale lumii în 
curs dc dezvoltare. Cele două 
Amcrici — dc Nord și de Sud 
—. se spune în declarație, se 
află intr-un moment istoric 
fără precedent, cînd se urmă
rește atingerea unor obiective 
ale dreptății, păcii și demni
tății umane, și se afirmă ne
cesitatea lichidării tuturor ine
galităților care mai persistă în 
lume, promovînd dezvoltarea 
cooperării economice interna
ționale potrivit principiilor 
înscrise în proiectul „Cartei

lucrările

drepturilor și îndatoririlor c- 
conoinice ale statelor*. propus 
spre aprobare Organizației Na
țiunilor Unite de președintele 
mexican. Luis Echeverria. A- 
ccst proiect stipulează, între 
altele, respectarea drepturilor 
și recunoașterea responsabili
tăților și obligațiilor reciproce 
ale țârilor dezvoltate și în curs 
de dezvoltare.

Miniștrii'latino-americani își 
reafirmă. în document, solida
ritatea față de cererea Repu
blicii Panama cu privire la 
suveranitatea asupra Zonei 
Canalului, controlată de S.U.A. 
Ei au afirmat că au primit cu 
satisfacție declarația de prin- 
< ipii. semnată la 7 februarie, 
de Henry Kissinger, secreta
rul de stat al S.U.A., și Juan 
.Antonio Tack, ministrul pana
mez de externe, ca o călăuză 
pentru negocierile în vederea 
unui nou tratat asupra Cana
lului.

Abordînd probleme de inte
res regional, documentul fi
nal al Conferinței de la Tla- 
tclolco subliniază necesitatea 
revizuirii conceptului de se
curitate interamcricană. în 
sensul promovării unor relații 
pașnice, de cooperare și soli
daritate între statele din zonă, 
care să asigure satisfacerea 
necesităților privind dezvol
tarea lor integrală. In acest 
sens, participanții la Conferin
ță s-au pronunțat pentru in
tensificarea cooperării econo
mice interamcricane prin 
mijloace multiple, respectând 
prioritățile formulate de fie
care stat în parte, în mod su
veran. fără impunerea unor 
condiții politice. Documentul 
relevă totodată hotărîrea S.U.A 
de a-și menține, la actualul 
nivel, programele de ajutor 
economic acordat statelor din 
regiune și de a se abține de la 
adoptarea unor noi 
restrictive 
de export latino-americane.

măsuri
față de produsele

Houari Boumediene
PEKIN 25 (Agerpres) — La 

Pekin s-au desfășurat, luni, 
convorbiri oficiale între Ciu 
En-lai. premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, și 
Houari Boumediene. președin
tele Consiliului Revoluției, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, 
aflat într-o vizită oficială in 
R. P. Chineză — transmite a- 
genția China Nouă. La convor
biri au fost prezenți miniștrii 
afacerilor externe ai celor 
două țări și alte persoane ofi
ciale.

In sprijinul grevei
LONDRA 25 (Agerpres1) — 

Minerii și mecanicii de loco
motivă din comitatul 
shire au participat 

. monstrație comună 
field, organizată în 
grevei naționale a
britanici. Cele peste 7 000 de

York- 
la o de- 
la Shef- 
sprijinul 

minerilor

♦ —

Președintele
Anwar Sadat 
și-a încheiat 

vizita în India
DELHI 25 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Arabe 
Egipt. Anwar Sadat, și-a în
cheiat vizita in India, plecind 
spre Bangladesh. Anwar Sadat 
a avut convorbiri cu președin
tele V. V. Giri și cu primul 
ministru indian. Indira Gan
dhi, în probleme legate de e- 
voluția relațiilor dintre cele 
două țări, fiind totodată, abor
date și aspecte ale situației 
internaționale.

—♦—

„Salima-74“
PRAGA 25 — Coresponden

tul Agerpres. C. Prisăcaru, 
transmite: Luni după-amiazâ 
a fost inaugurat Salonul inter
național de produse alimenta
re „Salima-74“ — noua ediție 
a Tirgului internațional de la 
Brno. organizată sub deviza 
..Alimentele lumii — roade ale 
țârilor și ale muncii omului". 
Sint prezente 530 de întreprin
deri. firme industriale si de 
comerț exterior din 31 de țări 
ale lumii. România este repre
zentată de întreprinderile de 
comerț exterior „Fructexport" 
și „ Vin export".

Declarația finală a Conferinței
la nivel

LAHORE 25 — Corespon
dentul Agerpres. Ion Puține- 
lui, transmite : Cea de-a doua 
Conferință la nivel înalt a țâ
rilor islamice desfășurată 
timp de trei zile la Lahore, în 
Pakistan, și-a încheiat lucră
rile duminică seara, prin adop
tarea unei „declarații de poli
tică generală".

Ședința finală a fost mar
cată de intervențiile mai mul
tor vorbitori — Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru E- 
libcrarca Palestinei, Aii 
Nasser Mohamed, primul mi
nistru al Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, 
Francisco Mendes, președinte
le Consiliului comisarilor de 
Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, Abbas Aii Khalatbary, 
ministrul afacerilor externe al 
Iranului, care au subliniat im
portanța întăririi solidarității 
între țările islamice. A fost 
audiat, de asemenea, un me
saj din partea președintelui 
Sekou Toure. președintele Re
publicii Guineea, care nu a 
putut participa la lucrările 
conferinței.

Zulfikar Aii Bhutto, primul 
ministru al Pakistanului, a 
exprimat gratitudinea sa tutu
ror delegațiilor prezente pen
tru înțelegerea și unitatea ma
nifestate în atingerea scopuri
lor conferinței, relevînd că a- 
cest spirit de conlucrare tre-

minerilor britanici
persoane participante la mi
ting au cerut satisfacerea ce
rerilor de îmbunătățire a con
dițiilor de muncă și de viață, 
acțiuni similare fiind organi
zate și în orașele Mirmingham 
și Kilmanrock.

Campania electorală din Anglia
LONDRA 25 — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : In campania elec
torală din Marea Britanie 
principala temă continuă să 
fie progresul înregistrat, în 
detrimentul atît al conservato
rilor cît și al laburiștilor, de 
partidul liberal, progres pe 
care il indică toate sondajele 
de opinie. Ultimul dintre a- 
cestea arată că Liberalii ar ur
ma să primească 28 la sută din 
totalul voturilor.

Comentind această evoluție, 
ziarul ..Times" scrie că Parti
dul liberal ar urmări acum să 
obțină majoritatea în Camera 
Comunelor. Dar, chiar dacă a-

cest obiectiv este irealizabil, 
este de așteptat — relevă zia
rul — ca liberalii să cîștige su
ficiente locuri pentru a deține 
balanța puterii, situație în ca
re se va ajunge fie la o coa
liție conservator-liberală, fie 
la organizarea de noi alegeri, 
in următoarele luni. Pe de altă 
parte, într-o declarație făcu
tă zilele trecute, premierul 
Edward Heath a menționat că, 
pentru soluționarea probleme
lor ce confruntă țara, este de 
preferat un guvern monocolor. 
subliniind că „este exclusă o 
coaliție între conservatori și 
liberali'*.

JAPONIA

ai
seria de contacte între membri

guvernului șl
federațiilor

reprezentanții 
sindicale

(Agerpres).

înalt a țărilor islamice
buie să prevaleze in toate ac
țiunile viitoare ale țârilor isla
mice. După încheierea confe
rinței. a fost dat publicității 
textul declarației adoptate de 
participanții la lucrări.

In legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, declarația 
celor 38 de state prezente la 
Conferință reflectă hotărîrea 
do a acorda sprijin deplin și 
eficace Egiptului, Siriei și Ior
daniei. pentru recuperarea, 
prin toate mijloacele disponi
bile. a tuturor teritoriilor ocu
pate din iunie 1967, de Israel. 
Totodată, documentul sublini
ază că repunerea poporului 
palestinian în toate drepturile 
sale naționale reprezintă o 
condiție esențială și funda
mentală pentru soluționarea 
problemei din Orientul Apro- 
piat și instaurarea unei păci 
durabile și drepte in regiune. 
Declarația se pronunță pentru 
retragerea Israelului din ieru
salim.

In altă ordine de idei, do
cumentul final al reuniunii de 
la Lahore relevă necesitatea 
lichidării tuturor consecințelor 
legate de stadiul de subdezvol
tare al economiilor țârilor isla
mice.

Delegațiile statelor islamice, 
reunite la Lahore, au hotărît 
să constituie un comitet for
mat din opt membri — Alge
ria, Egipt, Kuweit, Libia, Pa-

kistan. Arabia Sauditâ, Sene
gal și Emiratele Arabe Unite 
— însărcinat cu stabilirea u- 
nor mijloace care să corițri>- 
bule la diminuarea dificultăți
lor economice ale țărilor în 
curs de dezvoltare, datorate 
recentelor creșteri de prețuri.

Comitetul urmează să-și în
ceapă lucrările imediat, pentru 
a putea supune propunerile 
sale conferinței miniștrilor de 
externe ai țărilor islamice, ce 
va avea loc la Djeddah.

★
Ziarele pakistaneze care a- 

par luni, au publicat in exten- 
so mesajul președintelui Con
siliului do Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu. adresat 
participanților la Conferința 
la nivel înalt a țărilor islamice 
de la Lahore. Ziarul „Pakistan 
Times", cel mai mare cotidian 
pakistanez de limbă engleză, 
inserează mesajul sub titlul 
..Ccaușescu exprimă speranța 
că lucrările conferinței vor în
tări cauza păcii". Relatări am
ple din conținutul mesajului 
au apărut, de asemenea, în 
ziarele de limbă urdu.

In buletinele de informații 
alo posturilor de radio și tele
viziune dedicate manifestări
lor legate de conferință au 
fost reproduse citate din mesa
jul președintelui Nicolae 
Ccaușescu.

Delegația P.C.R., condusă 
de tovarășul

Paul Niculescu-Mizil
a sosit la Amsterdam

AMSTERDAM 25 (Agerpres). 
— Corespondență de la N. 
Popcscu-Bogdânești : Delega
ția Partidului Comunist Ro
mân, condusă do tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, 
Prezidiului Permanent 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
care la invitația Comitetului 
Executiv al Partidului Mun
ci din Olanda, face o vizită 
în această țară, a sosit luni la 
Amsterdam.

Delegația a fost întîmpinată 
de Andre van dor Louw, pre
ședintele Partidului Muncii 
din Olanda, de alți membri ai 
conducerii partidului.

Au fost de față Mihail Bu-

al 
al

jor Sion, ambasadorul Româ
niei la Ilaga, și alți membri 
ai ambasadei.

In cursul aceleași zile, de
legația s-a întîlnit cu mem
bri ai Comitetului Executiv 
al Partidului Muncii din O- 
landa.

Delegația română a 
mis Partidului Muncii 
Olanda 
Central 
Român, 
ral al 
Nicolae

La rîndul său. președintele 
Partidului Muncii din Olanda 
a transmis urări de succes 
C.C. al P.C.R., secretarului 
general al partidului.

trans- 
din 

salutul Comitetului 
al Partidului Comunist 
al secretarului genc- 
partidului, tovarășul 

Ccaușescu.

1SOCIATIA OAMENILOR 
: ART A DIN MINO — SUI 
OSAKA a organizat o 

seară culturală de filme do
cumentare românești. Au 
participat oameni de artă, 
membri ai Asociației de pri
etenie Japonia — România.

Cuvin tul de deschidere a 
fost rostit de Amano Kcigi, 
președintele filialei Osaka a 
Asociației de prietenie Japo
nia — România.

I
I

PREȘEDINTELE SIRIEI, 
Hafez Al-Assad, care se află, 
incepind de duminică, în ca
pitala emiratului ~ 
și-a continuat, luni, convor
birile oficiale cu

Qatar,

emirul 
Khalifa Ben Hamad Al Than: 
— transmite agenția M.E.N. 
Au fost discutate, între alte
le. relațiile bilaterale și situ
ația de pe linia de încetarea 
focului siriano-israeliană, în 
lumina ultimelor evoluții.

AMMAN 25 (Agerpres). — 
Regele Hussein al Iordaniei a 
hotărît reorganizarea și rema
nierea Comandamentului ge
neral al forțelor armate iorda- 
niene — anunță un comunicat

oficial publicat la Amman și 
reluat de agențiile United 
Press International și France 
Presse. După cum precizează 
comunicatul, suveranul iorda
nian s-a întreținut, luni, in 
cursul unei vizite la Coman
damentul general al forțelor 
armate, „cu noii adjuncți ai 
generalului Zeid Ben Shaker, 
șeful statului major, și-a dis
cutat cu ei misiunea care le 
revine, în lumina noii organi
zări a Comandamentului gene
ral". Se precizează că ofițerii 
superiori inlocuiți erau asis
tenți ai șefului statului major 
al armatei pentru operațiuni 
și administrație.

4> —

0 declarație a M.A.E. 
al R.D. Vietnam

I
i

Aniversarea a ani la naționalizarea

HANOI 25 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație, condamnînd 
opoziția manifestată de Statele 
Unite față de participarea Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud la conferința diplo
matică a țărilor aderente la 
cele patru convenții de la Ge
neva, din anul 1949. privind 
reafirmarea și dezvoltarea 
dreptului internațional uma
nitar aplicabil în conflictele 
armate — conferință a cărei 
ședință inaugurală a avut loc 
la 20 februarie a.c.

i

i

i

ÎN CADRUL LUCRĂRI
LOR PREGĂTITOARE PEN
TRU CONFERINȚA MON
DIALA A POPULAȚIEI, ca
re va avea loc anul acesta în 
România. UNESCO a organi
zat la Paris. între 18—22 fe
bruarie a.c., împreună cu U- 
niversitatea Tufts din Med
ford (S.U.A.). un simpozion 
internațional asupra regle
mentării juridice a proble
melor populației în vederea 
elaborării unui tratat univer
sitar despre „Dreptul popu
lației".

GUVERNUL JAPONEZ a 
aprobat, duminică, acordarea 
către Egipt a unui împrumut 
în valoare de 100 milioane 
dolari, aceasta sumă fiind 
destinată finanțării unor pro
iecte egiptene de dezvoltare.

LA 21 FEBRUARIE. LA 
MINA „SZOMBIERKl" DIN 
BYTOM. VOIEVOD \TUL 
KATOWICE, o surpare a u- 
nui strat de cărbuni a sur
prins în subteran 12 mineri. 
Acțiunile de salvare organi
zate imediat au permis adu
cerea la suprafață a patru 
dintre aceștia.

PREȚUL BENZINEI se va 
majora cu aproximativ 4 la 
sută, începînd cu data de 1 
martie, la toate stațiile inde
pendente de distribuire pe 
teritoriul S.U.A. — a anun
țat șeful Oficiului Federal A- 
merican al Energiei. William 
Simon, într-un interviu tele
vizat.

TOKIO 25
Continuînd seria de contacte 
intre membri ai guvernului și 
reprezentanții federațiilor sin
dicale. inaugurată de premie
rul Kakuei Tanaka săptămîna 
trecută, ministrul japonez al 
muncii. Takashi Hasegawa, 
s-a întîlnit luni cu lideri ai 
Sohyo. Domei și ai altor or
ganizații. reprezentind cîteva 
milioane de oameni ai muncii, 
întrevederea, informează a- 
genția Associated Press, nu a 
permis realizarea vreunui 
progres in eforturile oficiali
tăților de a determina sindica
tele să renunțe la valul de 
greve din cadrul ofensivei de 
primăvară, ce urmează să în
ceapă la 1 martie. Respingînd 
avertismentul ministrului

vor
situație

ge-acțiunile preconizate 
nera cea mai gravă ____
de criză din perioada postbe
lică. liderii sindicali au cerut 
guvernului ca eventualul or
din de amînare a grevelor să 
fie precedat de luarea în con
siderare a revendicărilor oa
menilor muncii.

Ofensiva de primăvară ur
mează să fie declanșată prin- 
tr-o grevă de 24 de ore a lu
crătorilor din corporațiile pu
blice. La seria de acțiuni re
vendicative ce va urma vor 
participa aproximativ opt mi
lioane de oameni ai muncii. 
Punctul culminant al ofensi
vei îl va constitui declanșarea 
unei greve generale, la jumă
tatea lunii aprilie.

ALGER 25 — Coresponden
tul Agerpres. Mircea S. lones- 
cu, transmite : La 24 februa
rie, poporul algerian a sărbă
torit. prin mitinguri și adu
nări populare, 
trei ani de la 
hidrocarburilor, 
și decisivă a

împlinirea a 
naționalizarea 
„etapa ultimă 
procesului de 

recuperare a bogățiilor națio
nale ale Algeriei" — cum 
este denumită de ziarul gu
vernamental ..El Moudjahid". 

Reușind, astfel, să își asi
gure participarea nemijlocită 
la valorificarea tuturor bogă
țiilor țării în interesul pro
priei dezvoltări, Algeria a pus 
în ultimii trei ani 
hidrocarburilor la 
voltării economice 
țări. In urma unor 
vitâți de prospectare și ex
ploatare, producția de petrol 
a țării a crescut, în perioada 
amintită, cu 20 de milioane 
de tone, iar rezervele de gaze

industria 
baza dez- 
a întregii 
vaste acti-

MARȚI 26 FEBRUARIE

Țara

istorie :

naturale sînt evaluate, în pre
zent, la 3 000 miliarde de me
tri cubi. Algeria numărîndu-se, 
din acest punct de vedere, 
printre primele țări din lu
me. In ce privește prelucra
rea acestor materii prime im
portante a fost creată o largă 
rețea do rafinării, punindu-se 
în același timp bazele indus
triei petrochimice. Pe coasta 
estică a Mcditcranei. la Ar- 
zcw. odinioară un mic port 
pescăresc, a fost construită 
prima uzină din lume pentru 
lichefierea gazului metan, iar 
din anul precedent s-a trecut 
la realizarea unui alt com
plex de acest fel. care va li- 
chefia anual zece miliarde și 
jumătate metri cubi de gaze 
naturale.

Trebuie amintit că în aceas
tă vastă activitate de valori
ficare a hidrocarburilor — 
principala bogăție a țării — 
Algeria se bazează pe o largă

încooperare internațională, 
cadrul căreia România ocupă 
un loc de frunte. Aproape 300 
de petroliști români lucrează 
în prezent în Sahara, în ex
ploatările petroliere și de gaz 
metan cuprinse intre Hassi 
Messaoud și Hassi R’mel, pu- 
nînd în evidență, cu instalații 
românești de foraj „3 Dh-250" 
și ..T-ăO" noi zăcăminte de 
petrol și gaz metan. Folosite 
de aproape șapte ani pe me
leagurile aride ale deșertului 
algerian. instalațiile noastre 
de foraj, fabricate de con
structorii din Ploiești și Tîr- 
goviște, au cîștigat, de mult, 
aprecierea unanimă a specia
liștilor algerieni, ele trccînd 
cu succes examenul calității 
și al condițiilor dificile 
climă din Sahara.

Contribuția oamenilor de știință
din Cehoslovacia la soluționarea
problemelor economiei naționale

de

PRAGA 25 (Agerpres) 
Contribuția oamenilor de 
ință din Cehoslovacia la 
luționarea problemelor econo
miei naționale crește continuu, 
în vederea realizării unui ritm 
accelerat de dezvoltare. Lu
crătorii din sectorul științific 
și de cercetare, inginerii și 
constructorii au de soluționat 
un număr de 482 de teme, aria 
lor incluzînd. practic, 
sectoarele de activitate, 
ccpînd cu metalurgia și
strucțiile de mașini, pînă la 
agricultură și medicină. Se

ști- 
so-

toate 
în- 

con-

pregătește, astfel, realizarea a 
273 tipuri de noi mașini și 170 
soluții tehnologice. Gama noi
lor produse este largă, cuprin- 
zînd noi sorturi de oțel greu 
fuzibile. instalații și utilaje 
automatizate, tehnică argicolă, 
prese automate pentru prelu
crarea maselor plastice, țesă
turi sintetice și aparatură 
Roentgen. Venind în întîmpi- 
narea necesităților de dezvol
tare a sectorului cercetărilor 
științifice, acestuia i-au fost 
alocate pe anul în curs 3,7 mi
liarde coroane.

Traficanți

.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Operațiunea ..Atomul 
marcat41: Republica : Nunta 
de aur: PETRILA : Departe 
de Tipperary: LON EA — Mi
nerul : Doi pe un balansoar; 
ANINOASA : Coarnele de 
aur: VULCAN : L- gen da ne
grului Charley; LUPENI — 
Cultural : In munți cr Ae un 
brad verde : Muncitoresc: 
Casa noastră.

5.00 Buletin de știri: 5.05 
Drumeție folclorică muzica
lă: 5,40 Jurnal agrar: 6,00 
Radioprogramul dimineții: 
8,00 Sumarul presei: 8,08 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri: 9.05 A- 
vanpremieră Radio TV; 9.20 
Orchestra ansamblului „Ci-

pnan Porumbescu din Su
ceava: 9,40 Selecțiuni din o- 
pereta „Plutașul de pe Bis
trița" de Filaret Barbu; 10.00 
Buletin de știri; 10.05 Curier 
economic: 10.10 Din șlagăre
le compozitorului Gelu Solo- 
monescu: 10,30 Litera și spi
ritul legii; 10,45 Cintece și 
dansuri ale popoarelor; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Melo
diile fanfarei; 11,20 Microsi- 
on melodii cu Olimpia Pan
el u. Petr Novak, Peret și or
chestra Electrecord: 12,00 
Buletin de știri; 12.05 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat: 12,30 
Știința la zi; 12,35 Coruri și 
dansuri din opere; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Concert de 
prinz; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 Varietăți muzicale; 
14.40 Melodii populare; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Clubul 
adolescenților; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Cîntecele noas
tre; 16,25 Memoria pămintu- 
lui românesc; 16,45 Muzică 
ușoară; 17,00 Buletin de știri;

17,05 Radiopublicitate; 17,15 
Radiocabinet de informare 
și documentare: 17,35 Recital 
de vioară Jaques Thibaud; 
18,00 Orele serii: 20.00 Mu
zică populară; 20,30 Radioan- 
cheta economică: 20,40 Muzi
că pe adresa dumneavoastră: 
21,00 Buletin de știri: 21,30 
Consemnări: 22,00 Radiojur
nal: 22,30 Bijuterii muzicale: 
23,00 — 5,00 Estrada noctur-

Teleșcoalâ.
9,00 Matematica. Piramida 

(I). (Consultații pentru 
elevii clasei a VIII-a).

9,15 Extemporal la limba 
română. Lecturi litera
re ilustrate ;
Dicționar ortografic: 
scrierea cu consoană 
dublă.
Mărturii — Demostene

Botez despre Mihail 
Sadoveanu.
Chimie : Metale. (Ciclu 
in sprijinul candidați- 
lor la concursul de ad
mitere in învățămîntul 
postliceai și superior). 
Curs de limba germa
nă. Lecția 81 (reluare). 
Curs de limba france
ză. Lecția 81 (reluare). 
Intîlniri cu filmul și 
cu iubitorii lui.
— 17,00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agri
cultură.
Telex.
Curs de limbă rusă. 
Lecția 80.
Curs de limbă engleză. 
Lecția 79.
Vetre folclorice. 
Oașului. 
Publicitate.
Drumuri în i 
Curtea de Argeș.
1 001 de seri. Iepurașul 
Bunny Bugs.

19,30 Telejurnal. 
20,00 Revista economică TV.

Publicitate.
Teatru TV. Istoria co
mediei.
Comedia
Spectacol 
colaborare
Tineretului din 
Neamț, transmis 
sala teatrului.
Singură... într-un stu
dio : Ann Christie.
Film muzical realizat 
de televiziunea belgia-

medievală, 
realizat în 
cu Teatrul 

Piatra 
din

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 5 
grade ; Paring — 4 grade.

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

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 47 cm.

PENTRU UR MATO.)RELE 
24 DE ORE: Vremea rămî- 
ne închisă. Cer mai mult a- 
coperit. Dimineața, ceață. 
Vint slab din sud.

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

dc droguri
Vameșii din portul brita

nic Liverpool au descoperit, 
la bordul unei nave care ve
nea din Hong Kong, heroină 
pură in valoare de peste 
100 000 dolari. In urma cerce
tărilor, a fost găsit și trafi
cantul de droguri, care 
a fost condamnat la 6 ani în
chisoare de către un tribunal 
din acest oraș.

La rîndul lor, vameșii de pe 
aeroportul londonez Heathrow 
au arestat membrii unei rejele 
de traficant! care transportau 
droguri (cinepă indiană) în 
mingi de fotbal și de cricket, 
produse in zone din Asia și 
exportate in Marea Britanie.

care posedă o deosebită efi
cientă in consumul de com
bustibil al automobilelor. Ba- 
zindu-se pe observația că u- 
miditatea aerului diminuează 
consumul de carburant, el a
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Faptul
divers

Carburator
cu deosebită

eficiență
în consumul

de combustibil
al automobilelor
Un mecanic amator din Bel

gia a descoperit, după toate 
probabilitățile, un carburator
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inlrodus in carburator vapori 
de apă provenit! din sistemul 
de răcire a motorului. Acest 
carburator, care se adaptează 
oricărui tip de motor, permi
te o economie de 25 pină la 
40 la sulă a carburantului, su
primă poluarea aerului și duce 
la creșterea puterii motorului 
cu 10 pină la 15 la sulă.

Zăpadă
de culoare roșie
In lanțul muntos Tatra, din 

sudul Poloniei, a căzut zăpa
dă de culoare roșie, ienomen 
inlilnit de citeva ori in ulti
mii ani. După cum presupun 
meteorologii, zăpada a iost 
colorată de particule de pă- 
mint argilos aduse de vini 
din Ungaria, sau de praful din ■ 
Sahara. Este cunoscut iaptul 
că nisipurile sahariene conțin 
component ai oxizilor de tier 
și, de aici, culoarea lor ro
șiatică.

în numai
60 de secunde.
Politia londoneză Întreprin

de, in prezent, vaste acțiuni 
pentru descoperirea răufăcă
torilor care au pătruns, în 
cursul nopții de simbălă spre 
duminică, in Muzeul „Ken
wood House' și au furat un 
tablou al pictorului olandez 
din secolul al XVlI-lea Jean 
Vermeer. Pictura, intitulată 
„Cintăreful la ghitară", a lost 
sustrasă in 
rafiuni care 
de secunde, 
s-a aefionat
tul fusese Îndelung pregătit.

timpul unei ope- 
a durat numai 60 
iar modul In care 
a dovedit că fur-
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