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PLAHUt REALIZAT LA COTE MAXIMALE

DE mCSSHTÂ E ii Oi CATĂ!
Pe coordonatele eficienței

O soluție practică,
chibzuită

îndeplinirea sarcinilor de 
plan la nivelul cerut de re
centa Plenară a C. C. al 
P.CJl. 
maximali 
inginerilor și 
mai 
five 
tive 
rea 
de producție. Sc cere, de a- 
semenea, ca acțiunile între
prinse să fiecît mai simple, iar 
roadele scontate să se obțină 
într-un timp cît mai scurt.

O asemenea acțiune cu „ca
litățile" pe care le-am amin
tit. s-a încheiat recent la mi
na Aninoasa. Despre ce este 
vorba ? In cea de-a doua ju
mătate a lunii februarie a.c., 
plenara comitetului de par
tid dc la mina Aninoasa a 
adoptat un program amplu 
de măsuri 
calității cărbunelui 
Una dintre aceste 
prevedea ca. la suprafață, în 
circuitul puțului nord, să se 
pună în funcție, pînă la 1 mar
tie 1973, o mașină cu care 
să se curețe vagonetele venite 
de la tericoanele din Piscu, 
după operația dc culbutare 
a sterilului. La cîteva zile de 
la adoptarea acestui program 
de măsuri vizînd îmbunătăți
rea calității cărbunelui, co
misia economică a comitetu
lui de partid s-a întrunit 
pentru a definitiva lucrări
le ce urmau să fie executate în

ÎN NUMAI
ÎN LOC DE 8 ORE

c. c.
adică la parametri 

cere muncitorilor, 
tehnicienilor 

multă gîndirc și iniția- 
precum și soluții opera- 
care să ducă la rezolva- 
eficientă a problemelor

pentru ridicarea 
extras, 
măsuri

Promovarea noului a deve
nit o adevărată pasiune pen
tru maistrul Ion Horga și tî- 
nărul inginer Nicol; Haneș 
de la Preparația cărbunelui 
Petrila. In ultimul timp, a- 
cești iscusiți inovatori s-au 
preocupa- în mod deosebit 
de găsirea unei soluții pen
tru a se realiza funcționarea 
elevatoarelor ce transportă 
cărbunele spre instalația de 
spălare a preparației cu un 
debit sporit. Ei au observat 
că o parte din cărbunele ve
nit umed la preparat ie din

a 
Lonca. Dîlja și Livezeni la 
P’-r-nara’ din Petrila se li
pește de pereții cupelor e- 
levatoarelor, micșorîndu-le 
capacitatea. Randamentul a- 
ee^tor utilaje era astfel re
diu. timpul do transportare 
a cărbunelui din silozuri <nre 
instalațiile de spălare pre
lungit Căutările lor n-au fost 
încă zadarnice. Calculul fă
cut de inovatori a fost sim- 
nlu Fiecare elevator, din ce
le trei cu funcționare conti
nuă. are cite 182 cupe. Tn to- 
tal existau deci 546 cupe. 
Dacă de pe acestea ar fi în
lăturat stratul de cărbune li
pit. capacitatea dc transport 
a elevatoarelor ar spori cu 
15 la sută Xceasta ar însem-

de 
acest

vederea instalării mașinii 
curățat vagonete. Cu 
prilej însă, lucrurile au hiat 
o altă întorsătură. După mul
tă chibzuință și cîndire. in
ginerul șef adjunct electro
mecanic. Mexandru Cernita, in
ginerul miner Virgil Costinaș 
și maistrul mecanic Ghiță 
Buftea au conceput o rezol- 

a
au ron- 
de cură- 
să fie 

tunel, a-

va re simplă și eficientă 
problemei si anume 
cluz.ionat. că mașina 
țat vagonete poale 
montată dincolo de 
dică în incinta Piscu, la un 
loc cu instalația de culbutare 
a sterilului. Zis și făcut. Tn 
această zi s-au început lu
crările de montare a mași
nii la locul precizat în incin
ta Piscu. Rezultatele concre
te. imediate pe care le ofe
ră această soluție : pe lîngă 
faptul că eu aceeași mașină 
mutată din circuitul puțului 
nord la Piscu si cu aceiași 
oameni care execută ooerația 
de culbutare a sterilului, se 
va putea curăța un număr 
mai mare de vagonete în 
comparație cu cel ce se rea
liza pînă acum și prin aceasta 
calitatea cărbunelui va cîști- 
ga. efectul acțiunii se răs- 
frînge pozitiv si asupra altor

Perseverență 
în abahjelă

Depășiri 
h rsndamen-

tde iMkats

in obiectiv - 
consumuri reduse 

de material 
lemnos

o zi înainte de înche- 
celei de-a doua de- 

din luna curentă, co-

Cu 
ierea 
rade 
lectivul de muncă de la mi
na Dîlja — angajat ferm 
In întrecerea socialistă pen
tru realizarea exemplară a 
sarcinilor de extracție in 
anul III al cincinalului — 
raportează un plus de pro
ducție de peste 1 600 tone, 
în frunte situîndu-se sec
toarele III și II cu sporuri 
substanțiale : 1 669. respec
tiv. 1 100 tone. Remarcăm 
eforturile lăudabile, depuse 
cu hărnicie și perseverență 
pe fronturile adincului, ale 
brigăzilor conduse de PA
VEL TASNADY. MIHA1 
COSMA. SIGISMUND DANI 
și LUDOVIC TERENY. care 
au acumulat, deja, la zi, la 
volumul de cărbune extras, 
depășiri cuprinse intre 400 
și 800 tone.

Minerii din brigada lui 
NICO1 AE ILIE, de la fron
talul nr. 3 din cadrul sec
torului I al minei Aninoa- 
sa, au reușit de la începutul 
anului să extragă peste sar
cinile de plan 1 700 tone de 
cărbune. Pe luna in curs, 
la zi. ei raportează un plus 
de 400 tone. randamentul 
planiiicat fiind depășit, 
asemenea, 
post.

Și membrii formației 
lucru de la abatajul 
front scurt, din stratul 
sectorul II, conduși de VIC
TOR ANDRI rOlU. înscriu 
în bilanțul realizărilor lor 
însemnate depășiri la pla
nul de extracție. Astfel plu
sul de I 300 tone obținut de 
la începutul anului (200 in 
luna in curs), cit și depăși
rea la randament cu 500 
kg/post, atestă in mod gră
itor dăruirea și hărnicia a- 
cestor oameni pe frontul 
cărbunelui.

cu 800 kg
de 
pe

de 
cu 
13.

Reducerea consumurilor 
de materiale — îndeosebi 
de lemn de mină și cheres
tea —, un obiectiv major 
care vizează nemijlocit efi
ciența activității de extrac
ție. se află in centrul preo
cupării colectivelor sectoa
relor VII. I și III de la 

M. Lupeni. Consumurile 
diminuate, în me- 

0.3 pfnă la 4.3 
tone, la lemn de 
cu 0.3 pînă la 3.6 
tone la cherestea.

E. 
au fost 
die. cu 
mr/1 000 
mină, și 
mc/1 000

S-au evidențiat in această 
importantă acțiune de redu
cere a consumurilor speci
fice de materiale, brigăzile 
de- fronlaliști conduse .de 
GRIGORE MOLDOVAN și 
IOAN ONUȚ. de la sectorul 
III CONSTANTIN PATA- 
CHE. ILIE JELER șl NICO
LAE TANÂSACHF. de la 
sectoarele I. respectiv. VII.

In ziua de 19 martie 1973 a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al C. C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului Comunist 
Romon.

Comitetul Executiv a luat in discuție pro
iectul de lege privind tariful vamal al Repu
blicii Socialiste România, precum și alte 
acte noimative in legătură cu aplicarea 
tarifului vamal. S-a stabilit ca, după îmbu
nătățirea prevederilor pe baza observațiilor 
făcute in ședință, proiectul de lege să fie 
supus Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, de aseme
nea, proiectul de lege privind protecția 
mediului înconjurător și a stabilit să fie 
supus dezbaterii publice și apoi să fie înain
tat Mărit Adunări Naționale.

In vederea conservării și folosirii optime 
a fondului funciar, Comitetul Executiv a 
hotârit, pe baza propunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, constituirea unui orga
nism special - format din specialiști de

inaltă calificare — care să fie însărcinat sa 
elaboreze studii și să întocmească, intr-o 
concepție unitară, un program național de 
lucrări pentru eliminarea excesului de apă 
de pe terenurile agricole și pentru corn- 
baterea inundațiilor. S-a hotărî! ca la ela- 
boiarea acestui program să fie atrași spe
cialiști din cadrul Academiei de științe a. 
griccle și silvice, din institutele agronomice, 
precum și din alte institute de profil, spe
cialiști in hidrotehnică, hidrografie, geogra
fie si in alte domenii. De asemenea, s-o 
hotârit ca Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, impreună cu consi
liile populare județene să stabilească ur
gent un program de combatere a inunda
țiilor in toate zonele țării și, in special, in 
zonele afectate de căderile masive de ză
padă, cere să fie aplicat in aceasta pri
măvară.

In încheiere, Comitetul Executiv a rezolvat 
unele probleme ale activității curente.

Consiliul de Stat 
al

Republicii Socialiste România

DECRET
privind 

prin
încetarea stării de necesitate instituită 
decretele nr. 109)1973 și nr. 139)1973
rr.usurileAvind in vedere 

care au fost luate, prin efor
tul colectiv al oamenilor mun
cii din unitățile socialiste, al 
militarilor, 
lății apte 
înlăturarea 
masive de 
colului,

Consiliul 
blicii 
decretează:

ART. 1. Incepind 
de 20 martie 1973, 
necesitate instituită 
cretele nr. 109 din

al intregii popu- 
de muncă, pentru 
urmărilor căderilor 
zăpadă și ale vis-

de Stat 
Socialiste

al Repu- 
România

cu data 
starea de 
prin de-

14 martie

1973 și nr. 139 din 16 martie 
1973, in municipiul .București 
și in județele afectate de vis
col și ninsoare, încetează.

ART. 2. Pentru asigurareo 
desfășurării in condiții norma
le a transportului pe drumuri
le publice și pe străzile ora
șelor, se mențin următoarele 
restricții de circulație a auto
turismelor :

a) pină la data de 24 
martie 1973, ora 24,00, unită
țile socialiste din municipiul 
București și din județele men
ționate in decretele nr.

109/1973 și 139/1973 nu vor 
putea scoate in circulație de- 
cit cel mult 50 la sută din 
numărul total al autoturisme
lor aflate in parcul lor ;

b) pinâ la aceeași dată se 
menține interzicerea scoaterii 
in circulație pe drumurile pu
blice și pe străzile orașelor 
din unitățile administrativ-teri- 
toriale prevăzute la litera a a 
autoturismelor proprietate per
sonală.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Din partea Comandamentului 
Central pentru înlăturarea urmărilor 

căderilor masive de zăpadă
ale viscolului

Comandamentul Central 
pentru înlăturarea urmărilor 
căderilor masive de zăpadă 
și ale viscolului informează 
că prin aplicarea prevederilor 
Decretului Consiliului de 
Stat privind instituirea stării 
-Je necesitate, .situația a re
venit la normal în toate ju
dețele afectate. S-a realizat 
deblocarea într-un timp scurt 
a străzilor și drumurilor pu
blice. a căilor ferate, gărilor 

i și triajelor, a căilor de acces 
spre unitățile industriale, co
merciale și spre fermele de 
animale, asigurîndu-se func
ționarea neîntreruptă a pro
ducției. a centralelor si u- 
zinelor electrice, aprovizio
narea tchnico-materială nor
mală a unităților economice 
și a populației ou produse a- 
gro-alimentare. Pentru înlă
turarea efectelor viscolului și 
normalizarea rapidă a activi
tății economiro-sociale în toa
te județele, organele și orga
nizațiile de partid, colectivele 
din întreprinderi și conduce-

măr mare, alături de profe
sori, la descongestionarea de 
zăpadă a arterelor de circu
lație.

Tuturor oamenilor muncii 
— lucrătorilor din transpor
turi, din unitățile comerciale 
și de deservire publică, sala- 
-^tilor din instituțiile de stat, 

godinelor. pensionarilor 
—. întregii populații din jude^- 
țele afectate, Comandamen« 
tul Central le exprimă vii 
mulțumiri pentru hotărîrea 
cu care au răspuns chemă
rii de a participa la acțiunile 
de deszăpezire.

Comandamentul Central îsi 
exprimă convingerea că în
treaga populație va acționa 
în continuare pentru înlătu
rarea definitivă a tuturor ur
mărilor viscolului, și pentru 
a face ca activitatea să se 
desfășoare în bune condițiuni 
în toate localitățile.

rile acestora, unitățile mili
tare și întreaga populație ap
tă de muncă a acționat zi și 
noapte, dovedind o înaltă răs
pundere și conștiință cetățe
nească.

Odată cu încetarea stării 
de necesitate Comandamen
tul Central adresează căldu
roase mulțumiri harnicei cla
se muncitoare — care s-a 
aflat permanent în fruntea 
acestor acțiuni, asigurînd, tot
odată. desfășurarea fără în
treruperi a producției din fa
brici și uzine — țărănimii și 
celorlalți lucrători din agri
cultură. care au muncit cu 
dîrzenie pentru a pune la a- 
dăpost și a feri de urmările 
viscolului avutul obștesc al 
cooperativelor și al statului

Comandamentul Central a- 
duce. de asemenea, 
mulțumiri militarilor 
tei noastre, pentru 
tribuția lor hotărîtoarc 
la reușita 
deszăpezire, 
tineretului, elevilor și stu
denților care au ieșit în nu-

de
Și

calde 
irma- 

con-
lor 

acțiunilor 
precum 

elevilor

Comandantul Suprem al for
țelor armate ale 

Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

In pagina a 2-a
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G D A NIL A 
tehnician — mina Aninoasa

(Continuare in pag. a 3-a)

mai mult cărbune trans-

de mîine

de

nu 
în

clementul 
sensul și conți- 
de profesie, de- 
o profesie

na 
portat spre fluxul de spălare, 
o Productivitate înaltă. In a- 
cest sens, maistrul comunist 
Ion Horga împreună cu ingi
nerul Nicolae Haneș au con- 
eeout o instalație pentru cu
rățirea eonilor în mod auto
mat. Aceasta se bazează pe 
ori' cipi"l de funcționare a 
hidromonitoarelor. Ea este 
prevăzuta cu o pompă cu 
cinci rotoare caro Droiectează 
ana la presiune înaltă și rea
lizează curățirea cupelor ce
lor trei elevatoare în numai 
15 minute. în loc de 8 ore 
incit se făcea această opera
ție oină acum de către șase 
muncitori cu ajutorul unor 
dîrguri și răngi metalice. 
Toată operațiunea de curăți
re a cupelor executînd-o a- 
cum aceste mecanisme mon
tate la fiecare elevator, se 
obțin indici înalți de utiliza
re prin ridicarea capacității 
de transport a elevatoarelor 
la 450 tone cărbune pe oră. 
Rezultatele în ce privește spo
rire randamentelor utilaje
lor si economiile pe care a- 
ceastă inovație le aduce sînt 
considerate la prenarație o 
performanță demnă de toată 
lauda.

Emilian DOBOȘ 
muncitor preparator Petrila

O Să asigurăm condiții 
pentru practicarea 
rismului de masă 
Valea Jiului !

O răspundere majoră a școlii și întreprinderii

Pregătirea și integrarea profesio 
nală a muncitorului

Ridicarea continuă a pro
ducției miniere în ritmul im
pus de nevoile economiei na
ționale nu se poale realiza 
decît in condițiile unui conti
nuu proces de perfecționare 
și modernizare a tehnologiei 
miniere, prin introducerea ne 
scară largă a mecanizării si 
pregătirea adecvată a cadrelor. 
Orientarea lot mai fermă a 
învățămintului de la Grupul 
școlar minier din Petroșani 
spre problemele vieții, Icqarea 
lui de necesitățile practice pe 
care le ridică industria minie
ră este o necesitate urgentă 
cerută de însuși ritmul dez
voltării sociale. In școlile

noastre profesionale munca 
depusă de elevi in cadrul ac
tivităților practice trebuie să 
constituie punctul principal de 
plecare in formarea viitoru
lui muncitor.

Munca este 
bază care dă 
nulul noțiunii 
oarece nici 
poate fi exercitată, decît 
strînsă legătură cu munca de
pusă pentru acumularea baga
jului necesar de cunoștințe 
teoretice și deprinderi practi
ce specifice acesteia. In cadrul 
învățămintului nostru profe
sional munca productivă tre
buie considerată, pe de o par-

te, ca mijloc de realizare 
unor produse ce pot fi valori
ficate, iar, pe de altă parte, • a 
mijloc de dezvoltare a perso
nalității elevului, ambele as
pecte fiind strins legate între 
ele. Punîndu-1 pe elev să lu
creze nemijlocit intr-un atelier 
școală sau atelier de uzină, 
care produc obiecte utile, el 
se va convinge că produsul 
muncii sale este necesar soci
etății și iși va însuși mai bi
ne cunoștințele necesare pen-

Ing. Ion CRUCERU. 
director al Grupului școlar 

minier Petroșani
(Continuare in pag. a 3-a)

Oameni de încredere, comuniști de nădejde mese
riași destoinici. Astfel sînt calificați zidarii șămotori Nico
lae Kovacs (șeful echipei), Petru Tiriung și Alexandru 
Szabo de la T.C.M. lotul Livezeni pe care i-am surprins 
la execuția unuia din cuptoarele pentru cazanele T.C. 
ale grupului social minier Li vezeni.

Foto: Ion LICIU

uf loc la Deva se
siunea a XX-a extraordinară 
a Consiliului popular județean. 
La lucrările sesiunii au partici
pat alături de deputați, ea.dre 
dc conducere din instituții și 
întreprinderi județene, din a- 
paratul consiliului popular ju
dețean, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești.

La ordinea dc zi a sesiunii 
au fost înscrise următoarele 
puncte :

— Informare cu privire la 
unele aspecte ale activității 
demografice din județul Hu
nedoara ;

— Proiect de hotărîre pentru 
stabilirea componentei comi
siei județene de demografie si 
pentru aprobarea programului 
de măsuri privind această ac
tivitate ;

— Proiect de hotărîre pentru 
a aproba planul de măsuri cu 
plivire la campania agricolă

de primăvară;
Proiect «le hotărîre pentru 

stabilirea componenței consi
liului județean de control 
muncitoresc a activității eco
nomice și socialei

Proiect de hotărire pentru 
ratificarea unor decizii apro
bate de Comitetul Executiv 
de la ultima sesiune.

Cu acest prilej s-a onstitu- 
it, de asemenea, Consiliul ju
dețean al Apărării.

In cadrul dezbaterilor, pe 
marginea materialului prezen
tat au luat cuvîntul tovarășii: 
Eugenia Jujescu, medic la 
Spitalul Hunedoara, Cornel 
Stoica, inspector general al 
Inspectoratului școlar jude-

țean, Traian Blaj, prim-vicepre
ședinte al Consiliului popular 
municipal Petroșani. Ileana 
Bârțan, președintă a Consiliu
lui județean al femeilor, Maria 
Lăzâruț, directoarea școlii ge
nerale Baia de Criș, Teodor 
Bădău, directorul Direcției sa
nitare județene. Sabin Popa, 
inspector șef adjunct al Inspec
toratului județean de interne, 
Horatiu Magheru, medic, Spi
talul de copii Deva.

In încheierea lucrărilor se
siunii, a luat cuvîntul tovară
șul Ioachim Moga, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid, președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
popular județean.

£)//V NOU ÎN PARALEL
I
II I l I I I

Dimineața acelei zile pă
rea la fel de liniștită ca ori
care alta și totuși... Imediat 
după preluarea turei, la ter
mocentrala Paroșeni, tele
foanele începură să ..curgă". 
Cuvintele „avarie la caza
nul 5"! au pus oamenii, in 
alertă. Ce se întimplase ?

După ora 7, operatorul 
Marin Govor, controlind ca
zanul, remarcă un zgomot 
specific la partea inferioară 
de radiație a cazanului 5. 
Este sesizat maistrul șef de 
tură Sever Mărușcă. La ria
dul său...

După clteva clipe sosesc 
la fața locului șeful secției 
termo II, ing. Alexandru A- 
runcutean, și inginerul șef, 
Ion D. Popescu...

Se chibzuiește adine, se 
caută o soluție de remedie
re. Este anunțată conduce
rea. Oamenii așteaptă ca pe 
jăratec... Minutele trec...

Mina inginerului șef 
stringe receptorul. E nefiresc. 
Pare mai înalt decît este în

realitate. Pe umerii săi se 
sprijină o mare răspunde
re. Minutele 
dar tensiunea < 
loc să scadă, <

— Trebuie s 
za nul! Vocea 
șef sună calm și clar. In 
acel moment. întreaga tură 
de la bloc infelege că va 
începe o luptă grea.

...De cite va ore se desfă
șoară manevre complicate. 
In camera termică continuă 
dispozițiile scurte, precise, 
necesore opririi :

— Atenție la 
le morilor 5 A

— Vezi de 
de praf !

— Merge ?
— Da! Urmăresc închide

rea vanei de gaz și a cla- 
petei de reținere.

— Cei de. la apă și abur, 
vedeți de vana A 7 și de în
chiderea circuitelor de abur 
primar și secundar! Așa. 
E bine!

? trec — 
oamenilor in 
crește...
să oprim ca- 

inginerului 
clar.

ampermetre- 
și 5 B ' 

alimentatorii

...Operatorii Gilnther 
linger. Cornel Muntea, 
tru Crainic, mecanicul 
tre Mihăiasă au uitat de e- 
moții. Lucrează atent și e- 
xecută dispozițiile prompt. 
Sever Mărușcă verifiefi vi
zual operațiile complexe de 
pregătire și oprire a cazanu
lui.

Oamenii se informează, 
schimbă păreri intr-un lim
baj știut numai de ei. Din 
cinci in cind. vocea șefului 
de secție, corectează, preci
zează indicațiile... Nucleul 
dc oameni, puternic înche
gat, muncește neobosit.

Este deja ora 14 Cazanul 
este oprit. I.a ora I5. urmă
torul șef de tură, comunis
tul Paul Nicula, yreia oi e- 
rațiunile Ci(ira din tura de 
dimineață refuză pur și sim-

Kei- 
Pe- 
Pe-

lulhi POPA.
F.C.F n iroșenl

Ieri, în sala Arta din Deva 
a avut loc Plenara Consiliu
lui județean al Frontului U- 
nității Socialiste.

La lucrările plenarei au 
participat membrii Consiliu
lui Județean al F.U.S con
ducători de întreprinderi și 
instituții, activiști de partid.

Lucrările plenarei au fost 
conduse de tovarășul Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, 
președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular 
județean, președinte al Con
siliului județean al F.U.S.

Pe ordinea de zi a plenarei 
au fost înscrise:

— Informare privind acti
vitatea desfășurată în unită
țile economice din județ pen
tru respectarea normelor de 
tehnica securității muncii, 
măsuri ce trebuie ltia'c pen
tru aplicarea cu strictețe a 
normelor de protecție a mun
cii.

— Informare privind
vitatea desfășurată dc echi
pele de control obștesc.

privind prin
ce izvorăsc 

documentele Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R

acti-

!n forma re 
binalele sarcini 
din documentele

din 28 februarie — 2 martie 
a.c. și a Plenarei Consiliului 
Național al F.U.S.

organizatorice, 
documentelor 

al P.C.R. din 
noiemurie i»72, plenara a 
cooptat ca membrii ai Consi
liului județean al F.U.S., pe 
tovarășul Constantin Dumi
trescu, secretar al Comitetu
lui județean de partid. Aurel 
Bulgărea, președintele Uniu
nii județene a Cooperativelor 
de consum. loan Moja, 
ședințele Comitetului 
țean de luptă pentru pace, 
Cristinel Popa, președintele 
Asociației județene a vînăt’o- 
rilor și pescarilor sportivi, 
David Demca. secretarul Fi
lialei județene A.C.A. Consi
liul județean al F.U.S. a ales 
pe tovarășul Constantin Du
mitrescu, ca membru al Bi
roului Executiv și secretar al 
Consiliului județean al F.U.S., 
iar pe tovarășul Aurel Bul
gărea și Leontin Blăjan, pre
ședinte U.J.C.M., ca membrii 
ai Biroului Executiv.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul tova
rășul Ioachim Moga.

— Măsuri
In spiritul 

Plenarei C.C. 
noiembrie 1972,

pro- 
Jude-
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In dezbatere Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R
cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului

Sini încă proaspete pentru 
întreaga lume sportivă din 
țara noastră ecourile pe care 

renta Hotărîre a Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. 
iu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și spor
tului le-a avut in rindul tutu
ror iubitorilor sportului.

S-a desprins cu fermitate »- 
deoa potrivit căreia sportul 
de masa va trebui să condu- 
<nemijlocit la formarea u- 
nu: tineret sănătos, Ia fortifi
carea organismului și cre
șterea capacității fizice a tu
turor cetățenilor patriei.

Conform indicațiilor plena
rei, activitatea de educație 
fizică și sportul de masă vor 
i. orientate cu prioritate spre 
folosirea 
accesibile, 
liber. S-a subliniat atenția ce 
trebuie acordată activităților 
sportive și turistice care se 
pol practica în mod organi
zat sau independent și au in
fluență favorabilă asupra stă
rii fizice și sănătății. Reți- 
nind această subliniere, no 
propunem în rindurilc de fată 
•> analiză de ansamblu a con
dițiilor existente în 
pentru practic* 
do masă în 
pornind de la 
nele sportive, 
ceilalți factori 
au neglijat 
voi larea 
sport 
netntirziat 
unei activități 
toare. fără să s 
măsuri sau instrucțiuni.

Nu este
3 a 

în 
realizările au fost pozi- 
Recunoscind că 

dispune de 
favorabile, 
localităților

formelor simple, 
desfășurate in aer

prezent 
area turismului 

Valea Jiului, 
i ideea că orga- 

asociațiile și 
i de resort care 

oarecum 
acestei 

trebuie 
la

dez- 
ramuri de 
să treacă 
organizarea 
corespunză- 

;e aștepte alte

razul să insistăm 
ceea ce s-a făcut 
prezent, indiferent

asupra 
pină 
dacă i 
tive... 
Jiului 
specifice 
amplasarea 
în poziții geografice excelen
te. in raport cu punctele de 
interes turistic din împreju
rimi. este de la sine înțeles

_ turismului de masă i se 
pot crea condiții de practicare 
dintre cele mai favorabile. 
Sînt puține așezări in țară 
care dispun de un amplasa
ment atit de apropiat fată de 
un număr atit de mare de ca
bane ca Valea Jiului.

Munții Paringului, Vilcanu- 
lui, Retezatului sau ai Lotru
lui înconjoară, ca într-o cu
nună. salba de localități mini
ere de pc cei doi afluenți 
principali ai Jiului : de est >i 
de vest. Cabanele Rusu, Lun
ca Florii. Aușelu, Voevodu, 
Straja Lupeni, Straja Vulcan, 
dintre cele mai apropiate, sau 
Bota. Baleia, Pietrele, Cîmpu lui 
Neag Obirșia Lotrului, Șuria- 
nu. Oașa. Cimpușel, Rînca, din
tre cele mai îndepărtate, oferă 
bune posibilități de odihnă și 
agrement. Baza materială 
este deci satisfăcută sub as
pectul posibilităților de caza
re. Precizarea este valabilă in 
general pentru că, din păcate, 
tocmai masivul Paring, situat 
cel mai la îndemina turiștilor 
din Petroșani, nu dispune de 
o cabană turistică amplasată 
corespunzător. Hotelul turis
tic Rusu, denumire pe care 
o găsim exagerată și neconfor
mă cu atributele de care tre
buie să dispună un asemenea 
așezămint turistic, este am
plasat oarecum în afara 
traseelor principale din 
masiv, cu implicațiile 
negative ce decurg din acest 
dezavantaj. Cabana I.E.F.S. ar 
putea suplini această lipsă, 
prin acordarea accesului tu
riștilor în afara perioadelor 
de practică a studenților spor
tivi. Cea mai indicată măsu
ră ar fi, însă, construirea li
nei cabane turistice undeva 
n jurul amplasamentului 
vechii cabane care a ars, în 
așa fel ca să permită accesul 
in condițiile timpului afectai 
unor excursii de sfirșit 
săptămîna.

Problema cazării turiștilor se 
'■omplică de regulă în perioa
dele de vîrf din sezonul de va
ră 
rul 
gust, 
ganiz-i 
zoniere, așa cum de requlă 
organizat în ultimii and 
Valea Pietrelor sau ~ 
inie la Lacul Lia, ambele 
masivul Retezat.

Capacitatea 
cabanelor va 
continuare, 
numărului de 

intimplat 
microcomplexul 

care dispune în 
de

Valea 
condiții 

prin 
sale

este 
în

de

spre exemplu in 
zilelor de 23-24 

cînd se pot 
a tabere de corturi

l’i- 
au- 
or- 

i se-
S-3U 

pe 
mai îna- 

în

de i 
trebui 
prin 
paturi, 
spre

cazare a 
i sporită în 

creșterea 
așa cum 
exemplu 
Pietrele

'-a 
ia 
din Retezat, 
prezent de o capacitate 
peste 300 de paturi, obținu*ă 
prin construirea unor cabano- 
anexe. dintre care unele reali
zate într-un stil specific mon
tan de foare bun gust.

Patrimoniul cabanelor Văii 
Jiului s-a îmbogățit simțitor 
in ultimii ani, prin construi
rea hotelului turistic de la 
Valea de Pești, a motelului

Gambrinus, a cabanei de vî- 
nătoare și turism de la Cim- 
pușel și altele, caro alături do 
cabanele mai vechi asigură o 
capacitate de cazare dintre 
cele mai bune.

Drumurile de acces la ba
zele turistice au înregistrat 
un real ciștig, prin înmulți
rea șoselelor forestiere care 
de cele mai multe ori duc 
pină la ușa cabanelor sau, in 
orice caz, foarte aproape de 
acestea. Este cazul șoselelor 
forestiere de pe vadea Jiețu- 
lui, cu acces pină la cabanele 
Obirșia Lotrului, Oașa și Rin- 
ca, a șoselei de pe valea Vo
evodu, cu acces la cabana 
ou același nume, a șoselei 
do pe valea Tăii spre cabanele 
Lunca Florii și Aușelu. a ne
număratelor șosele din masi
vul Retezat care permit un 
acces comod și rapid la toate 
cabanele sale.

Existenta acestora presu
pune asigurarea unei aprovi
zionări optime a tuturor caba
nelor. lucru perfect posibil 
dar din păcaite nu integral 
realizat.

Exceptind cabanele cu a- 
fluență mare de public, unde 
aprovizionarea cu alimente 
este corespunzătoare, din 
considerente mai mult de or
din financiar, cabanele ..ano
nime" suferă de o lipsă cro
nică în aprovizionarea 
sortiment alimentar mi: 
bligaloriu.

Sub acest aspect, imprumu- 
tind o temă recent dezbătută 
in revista de specialitate 
..România pitorească*', este 
cazul să se pună în discuție 
utilitatea menținerii cabanelor 
numai in unități economice 
său ca baze turistice cu un 
rol social. întrebarea este le
gitimă, pentru că și cabanele 
din Valea Jiului tind să devi
nă din ce in ce mai mult 
„circiumi" din considerente 
de a li se asigura rentabilita
tea economică. Nu _ puține 
sînt cazurile cînd la hotelul 
Rusu, spre exemplu, 
se țin lanț 
sala de mese a 
loc de petrecere. Mal 
decît atit sînt situații 
întregul hotel se 
pentru diverse 
treceri etc. Oare ce fac 
acest timp turiștii care o doua 
zi și-au propus să efectueze să 
zicem traseul de creastă al Pa- 
ringului ?

Este, deci, cazul să se res
pecte cu strictețe regulamen
tul de ordine interioară al 
cabanelor, afișat cu grija in 
locuri vizibile, la mai toate 
cabanele, dar din nefericire 
prea puțin respectat, cu stin
gerea obligatorie la ora 22 și 
cu sancțiuni concrete 
cei ce încearcă 
bazele turistice 
de petrecere.

Dacă situația 
acces este, așa 
ționat, favorabilă, 
lucru se poate afirma despre 
existența mijloacelor de tran
sport. In condițiile excursi
ilor individuale, turiștii nu 
dispun de mijloace de tran
sport oficiale, cu un orar și 
itinerarii bine stabilite. Rare
ori șF* numai temporar, cu o- 
cazia zilelor festive de 1 și 
2 Mai, sau 23-24 August, se 
asigură transport cu autobuze 
pină la cabanele Rusu, Lunca 
Florii sau Voevodu. In rest se 
apelează la mijloace impro
vizate, la camioane forestiere 
sau foarte adesea la 
pe jos, ceea ce complică 
crurile sub aspectul 
excursiei și a 
răminind prea 
tru efectuarea 
tic propriu-zis 
resurse fizice.

In cadrul

ace- 
acestora ar 
prin înființa
și în celelal- 
Volca Jiului 

cluburi tu- 
eventual 

ml tură sau 
din inlre-

oasă dar la excursiile acesto
ra participă dear cițiva ama
tori de drumeție. Mereu 
iași. Exemplul 
putea fi urmat 
rea la Petroșani 
te locali Lăți din
a unor cercuri sau 
rlstice municipale, 
pe lingă casele de 
asociațiile sportive 
prinderi...

Sînt multi tineri caro în dis
cuțiile despre turism se expri
mă 
ge 
ani 
exemple 
in prezent s-a făcut 
pentru angrenarea unui număr 
cil mai mare de amatori de

în 
pe 
cu

maniera 
munte 
cine 1" 
denotă

„aș mer- 
dar nu 

Asemenea 
că pînă 
prea puțin

sea prost inlreținute. 
find traseele turistice 
fie intens, o seric de 
lasă mult de dorit, 
riștii la riscul de a 
și implicit la alte ; 
ce ar decdrge din aceste 
tuații.

Trase 
farmec, ca I 
al munților 
le turistice < 
Ie Șuri a nu, 
potecile din 
munților Parînq ca și 
altele nu pot fi parcurse 
deplină siguranță din 
vechimii lor, a 
mari dintre semnele de mar-

Excop- 
cu Ira
ni arcajc 

supun Iu- 
i se rătăci 
neajunsuri 

si-

atrăgătoare, pline de 
traseul de creastă 
Vîlcanului, cărări- 
ce duc la cabane» 
Oașa, Rînca sau 

i zona alpină a 
multe 

în 
cauza 

distantelor

chefurile 
coniundîndu-se 
cabanei cu un 

mult 
cînd 

închiriază 
banchete, pe

in

PRAGA 19 (Agerpres). —- In 
cadrul turneului internațio
nal do lupte libere desfășurat 
la Bratislava, luptătorul ro- 
m/în Petro Brîndușan s-a 
clasat pe locul doi In cadrul 
ca’cgoriei 48 kg. Forul întîi 
a revenit .sportivului bulgar 
N. Filipov. Tată câștigătorii 
celorlalte categorii : categ. 52 
kg: O. Nikxilov (Bulgaria); 
categ, 57 kg.: O. Voznar (Ce
hoslovacia): categ. 62 kg : 
1. Vasilicv (Bulgaria); categ. 
6R kg: I. Engclj (Cehoslova
cia): enteq. 74 kg: Petrov
(Bulgaria) : categ. 82 kg: 1. 
Saidov (Bulgaria): categ. 90 
kg: E Milev (Bulgaria): ca
lce 100 kg: P. Dro-da (Ceho
slovacia): categ. peste 100 kg: 
A. Burik (Cehoslovacia).

★
SOFIA 19 (Agerpres). — 

La Sofia s-au încheiat între
cerile turneului internatio
nal de lupte rreen-rontane 
dotat cu ..Memorialul Nikola 
Petrov**. Dintre concurenții 

:-a cla
pe

Cel- 
Ma- 
kg).

62 kg) 
(categ. 

locul

români, col mai bine 
sat Gheorghe Ciobotăru 
locul doi la categ. 68 kg 
lnlțj luptători români 
rin Dumitru (câtor. 
Marian Ciufnn (categ. 
și Roman 
suoergrea) 
trei.

Codreanu 
au ocupai

★
HELSINKI 19 (Agerpres). 

— Continuîndu-și pregătirile 
pentru campionatul mondial 
de hochei do gheată (Grupa 
A), selecționatele U.R.S.S. si 
Finlandei au susținut In Hel
sinki un joc de vcrifii 
TTorheistii sovietici au ( 
nul. victoria cu scorul 
5—2. (2—1. 3—0. 0—1) 
golurile marcate de 
(2), Malțev (2) și 
Punctele gazdelor au fost rea
lizate de Ketola și Kcino- 
nen. Campionatul mondial de 
hochei pc gheață (Grupa A) 
va începe la 31 martie, la 
Moscova.

icare. 
obti- 

de 
prin 

Bodunov 
Vikulov.

pentru 
să transforme 
in localuri

drumurilor de 
cum s-a men- 

nu același

mersul 
lu- 

duralei 
efortului depus, 
puțin timp pen- 
traseului turis- 

și prea puține...

excursiilor de 
grup organizate se asigură de 
regulă și mijloacele de tran
sport necesare dar cum aces
tea sînt prea puține la număr 
nu pot satisface pe 
traditional, 
practicant 
curstiilor pe

Din acest 
asociațiile sportive, 
le sindicatelor din întreprin
deri, biroul de turism pentru 
tineret, filiala din Petroșani 
a OJ.T. și alți factori cu res
ponsabilități in acest domeniu 
trebuie să-și intensifice acti
vitatea. Din punctul de vedere 

capacității 
transport a turiștilor, un 
semnat aport îl va aduce 
nerea în funcțiune a telesca- 
unului din Parînq, lucrare ce 
se va termina 
tei veri.

Nu știm ca 
să existe in 
măcar un sin_ 
club turistic cu activitate de 
masă organizată. In cadrul a- 
sociației sportive „Utilajul" de 
pe lingă Uzina de utilaj mi
nier Petroșani a luat ființă 
cercul turistic „Amicii Parin- 
qului", cu activitate fructu-

al sporirii

obișnuitul 
săptaminal 
munte, 
punct de

turistul 
drumeț 
al ex-

excursii. fiindcă orice 
spune cine nu a făcut 
dată o excursie nu s< 
metă să plece de unul singur, 
are nevoie de tovarăși. în ul
timă instanță de turiști 
cimentați sau 
pe care cadrul unor 
turistice l-ar putea oferi 
prisosință. Avantajele ar de
curge și sub aspectul redu
cerii costului excursiilor, al 
asigurării mijloacelor de tran
sport și ce este mai important 
ar stimula efectuarea acestora 
intr-un spirit de camaraderie, 
de întrajutorare reciprocă, ar 
cultiva in general trăsături de 
caracter 
dezvoltă 
hotărîre, 
truism.

„Amicii Paringului" ar putea 
deveni un puternic și tradiți
onal cerc turistic municipal, 
in cadrul căruia gustul pentru 
excursii s-ar putea stimula 
prin diferite forme organizato
rice ca acordarea unor diplome 
și insigne pe grade de dificul
tate ale excursiilor efectuate, 
prin efectuarea unor con
cursuri de orientare turistică 
cu participare la faze munici
pale județene și, în caz 
reușită, la finale zonale 
republicane.

Cu sediul bine amenajat, cu 
o bază minimă de echipament 
pus la îndemina 
cercului sau chiar la dispozi
ția publicului prin închiriere, 
ar contribui, de asemenea, la 
popularizarea mișcărid turisti
ce din Petroșani și din celclah 
te centre ale Văii Jiului. Mem
brii viitoarelor cercuri turistice 
ar putea contribui la reface
rea marcajelor existente si 
la marcarea altor trasee noi, 
întrucît marcajele actuale 
sini Insuficiente și foarte ade-

expe-
chiar de ghizi 

cercuri 
cu

pe care turismul le 
adeplilor săi: curaj, 
voință, cinste și al-

de

membrilor

caj, a lipsei indicatoarelor de la 
încrucișări de poteci. Se im
pune, deci, a fi revăzute o 
serie de marcaje, prin contri
buția directă a turiștilor în
șiși și, bineînțeles, prin in
tensificarea eforturilor factori
lor care răspund direct de 
starea acestora.

Nu este un secret pentru 
nimeni că în Valea Jiului po
luarea atmosferei este din pă
cate o realitate supărătoare. 
Turismul, ieșirea periodică în 
zone cu aer curat, constituie, 
deci, și din acest punct de 
vedere o necesitate cu efecte 
pozitive asupra stării sănătă
ții. Mișcarea în aer liber, 
mersul pe jos, stimulează 
funcțiile organice, reconfortea- 
sistemul nervos prea solicitat 
pe parcursul unei săptămîni 
de muncă, asigură o dezvolta
re armondoasă a organismului 
mai ales cînd este asociat cu 
practicarea și a altor sporturi.

Marele avantaj al turismu
lui este acela de a fi sportul 
tuturor virstelor. El nu nece
sită investiții mari din partea 
acelora care-1 practică, deși 
..beneficiile44 pe care le oferă 
sînt infinit mai mari. Să facem 
din aceste realități puternice 
argumente de atragere a unui 
număr < it mad mare de sim
patizant! și practicanți ai tu
rismului. Valea Jiului și îm
prejurimile ei dispun de un 
tezaur turistic bogat, valorifi
cat insuficient pînă în prezent, 
care poate deveni o sursă oc* 
sănătate, poate și trebuie să 
contribuie alături de celelalte 
sporturi simple cu caracter 
de masă, la formarea unor ce
tățeni sănătoși, viguroși, apți 
să facă față mărețelor sarcini 
pe care partidul ni le-a trasat

republican universitar
de schi

"11°

m

vedere, 
comitete-

in cursul aces-

Ing. Aurel DULA

Baza sportiva a I.E.F.S. 
din masivul Paring a fost 
timp de 4 zile, gazda campi
onatului republican univer
sitar de schi, competiție 
care pentru prima oară s-a 
disputat pe aceste pîrtii. 
Gradul ridicat al competiti
vității, masiva participare a 
schiorilor fruntași din ma
joritatea centrelor universi
tare ale tării, cit și dificul
tatea traseelor, au făcut ca 
acest campionat să atingă 
o cotă valorică superioară 
edițiilor precedente.

Iată-i pe campionii repu
blicani universitari pe anul 
1973, în ordinea probelor: 
FOND, categoria I. 5 km, 
FETE: Iuliana Demeter (In
stitutul pedagogic Oradea); 
categ. a II-a : Horlansa Bo- 
dea (Institutul pedagogic 
Suceava); BĂIEȚI categ. I. 
15 km : Pavel Chiriluș 
(I.E.F.S.); categoria a II-a: 
Costică Pelrișoi 
SLALOM URIAȘ 
categ. I: Maria 
(I.E.F.S.) ; categ.

(I.E.F.S.);
— fete, 

Cimpeanu 
a II-

Dana Vasilache (Univ. lași); 
BĂIEȚI, categ.
Crețoi 
oateg. a 
(I.E.F.S.); COBORÎRE, FETE: 
Marla Cimpeanu (I.E.F.S.); 
BĂIEȚI: Alexandru Bogdan 
(I.E.F.S.); SLALOM SPE
CIAL, FETE: categ. 1 : Ma
ria Cimpeanu ; categ. a II-a: 
Dana Vasilache (Univ. lași); 
BĂIEȚI, categ. I : Nicolae

Nec-

l-a :

1: Nicolae 
(Univ. Brașov); 
11-a: Radu Cernat

BÂIEȚI, categ.
Crețol ; < leg. a II-a : ___
tărie Malanca (Univ. Iași).

Vom reveni cu amănunte 
despre acest campionat in 
următorul număr al ziuru-

I. T-

Prețul unei
...distracții

Apostol Bontea. împreu
nă cu D. 1. și E. L, au pe
trecut do minune la cabana 
turistică Peștera Bolii. Cu 
țuică, cu vin și cu altele 
pînă, s-a înserat iar A. B. 
a dorit să se întoarcă la 
Petroșani. Drumul fiind 
cam lung, autostopul era 
singura soluție. Un autotu
rism Renault Gordin i nu 
l-a luat in seamă, drept 
pentru oare s-a răzbunat pe 
loc. A pus mina pe pri
ma piatră și a aruncat-o 
în mașină, reușind să spar
gă parbrizul și să răneas
că pe conducătorul mașinii. 
Pină la urmă a ajuns la Pe
troșani iar socotelile înche
iate au dovedit că taipta 
necugetată l-au costat cam 
scump — amendă de 3 000 
lei și reparația mașinii — 
2 135 lei.

După faptă 
și răsplată

Sini destul de frecvente 
actele de ultraj la bunele 
moravuri în rindul tineri
lor, acte pedepsite prin de
cretul 153/1970. Nu de 
mult, frații Florin șl Vasile 
Hărag. muncitori forestieri 
la U.E.L. Petroșani, au fost 
„doiniailiați" la închisoare 
pentru o lună (Florin) și 
20 de zile (Vasile). Motive
le ? In seara zilei de 9 
martie, la cofetăria „Car
men" din Petrii a — Lo- 
nea, H. F. în stare de ebrie
tate și înarmat cu un cuțit, 
s-a hotărît să intervină cu 
injurii și apostrofări la a- 
dresa unui lucrător de mi
liție care ceruse unui ce
tățean să-l însoțească pen
tru elucidarea unor neîn
țelegeri. Intre timp, cetă
țeanul a reușit să dispară: 
Vasile Hărag a sărit și el 
în ajutorul fratelui, ținîn- 
du-i isonul.

Actele huliganice ale ce
lor doi frați au fost răsplă
tite pe măsura gravității 
lor.

„HIBERNAREA
NEPLĂCUTĂ*'

TOT NU
SE SFÎRȘEȘTE

Inlr-o notă critică apărută 
în ziarul nostru nr. 7216 din 
16 ianuarie a.c., sub titlul de 
mai sus, relalam că un număr 
impresionant do lăzi proveni
te din ambalaje, depozitate 
sub cerul liber pe malul oî- 
rîuluj Maleia, pc o suprafa
ță de 200 metri pătrați, sini 
expuse intemperiilor lără ca

confecționarea unui șopron 
metalic mobil, pentru care co
operativa dispune de aosiui- 
lități, dacă primește o coman
dă fermă și, bineînțeles, se 
restrînge spațiul de 200 metri 
pătrați ocupați in prp- 
zent de lăzi. Ce rezul
tă ? Că s-au făcut de
mersuri, că s-au purtat dis-

cei interesați să ia măsurile 
de rigoare.

Răspunzind redacției, res
ponsabilul centrului din Pe
troșani al CENTROCOOP ne 
informează că încă din luna 
octombrie 1972 a intervenit 
în scris la cooperativa „Uni
rea44 din Petroșani să-i con
struiască un șopron în scopul 
adăpostirii ambalajelor în ca
uză, că cooperativa a trimis 
un maistru la fața locului să 
facă măsurători și că exista 
certitudinea că șopronul va fi 
construit. Cum însă lucrările 
nu au fost începute la 24 no
iembrie 1972 a revenit asupra 
cererii dar... tot fără rezultat. 
Interesîndu-se in ianuarie 
a.c. care este soarta lucrării, 
tovarășul I. Farkaș vice-pre- 
ședintele cooperativei i-a pus 
în vedere că în lipsa de ma
terial lemnos nu poate angaja 
lucrarea — așa cum de altfel 
ne-a informat și pe noi — su- 
qerînd că problema adăpostu
lui ar putea fi rezolvată prin

cuții. Dar de făcut, însă nu s-a 
făcut nimic. Și în momentul 
de față, cele aproape 6 409 
lăzi, în valoare de 72 100 lei 
— după inventarul de la 28 
februarie a.c. — se găsesc 
neadăpostite, expuse intempe
riilor și se degradează pe zi 
ce trece.

Responsabilul centrului. 
Dumitru Tutu, ne spune că a 
intervenit în mai multe rîn
duri, în scris și verbal, la 
conducerea CENTROCOOP 
Hunedoara solicitînd sprijin. 
Dar fără rezultat și deci si
tuația îl depășește.

Iată de ce, aducem pe acea
stă cale problema ambalajelor 
in atenția conducerii AGRO- 
COOP Hunedoara (director 
Atanase Schiopu) așteptînd 
un răspuns din care să rezul
te ce măsuri se iau și’ terme
nul în care acest „depozit4*, 
al neglijenței va fi lichidat.

Iosif DAVID

Oi utilă consfătuire menită să amplifice
spiritul de creativitate tehnică

Este binecunoscut rolul ac
tiv pe care îl au inovaitoriii 
în promovarea noului, a teh
nicii și tehnologiei înaintate 
în fiecare întreprindere. Sin
dicatele au sarcini precise 
pentru a sprijini dezvolt-arca 
mișcării de invenții și inova
ții. Pentru ca sindicatele din 
județul nostru să susțină și 
să dezvolte spiritul novator 
cu și mai multă tărie în acest 
an hotărîtor al cincinalului, 
Consiliul județean al sindica
telor a organizat zilele trecu
te, în sala clubului „Siderur- 
qistul" din Hunedoara, o con
sfătuire cu principalii factori 
care pot contribui la dezvol
tarea mișcării inovatorilor. Au 
participat președinți ai sindi
catelor. responsabili ai cercu
rilor de inovatori, ai cabine
telor tehnice, ai unor comisii 
ale inginerilor și tehnicienilor, 
inovatori din întreprinderile 
județului. De asemenea, au 
luat parte invitați din partea 
C.N.T.I. și Oficiului de stat 
pentru invenții și mărci. In 
consfătuire s-au prezentat re
ferate din partea Biroului exe
cutiv al C.J.S. și a C.S.H.

In cadrul consfătuirii au 
fost înminate diplome celor 
mai bune colective din județ 
care s-au evidențiat în cadrul 
concursului de inovații. Ast
fel. Combinatul siderurgic Hu
nedoara și Direcția regională 
C.F.R. s-au clasat pe locul I. 
Uzina „Victoria" Călan și 
I.E.C. (Elecîrocentrala Deva) 
pe locul II și E. M. Lupeni și 
U.U.M. Petroșani pe locul III.

In rîndurile următoare ne 
vom referi doar la cîtevia d'n 
învățămintele consfătuirii la 
măsurile ce se impun și în 
întreprinderile din Valea Jiu
lui pentru Impulsionarea ac
tivității în acest domeniu.

Demnă de reținut a fost ex
periența, Tclevată în consfă
tuire de responsabilul cercu
lui invoatorllor, de Ia regio
nala C.F.R. Deva 'care a reu
șit să se situeze pe locul în
tîi. Intr-un program prezen
tat de brigada artistică de agi

tație s-a criticat faptul că re
zolvarea unei inovații se tără
gănează de cinci ani de zile. 
Această critică a fost un sem
nal de alarmă. Au urmat stu
dii, analize în comitetul sin
dicatului. C.I.T.-ul și cercul 
inovatorilor și măsuri cores
punzătoare. Astfel, s-a ajuns 
ca în 1972 să se înregistreze 
150 dosare de inovații față de 
50 cîte au avut în 1971.

La C. S. H. Hunedoara, s-a 
arătat, că cele aproape 300 de 
inovații înregistrate in cursul 
aniului trecut se datoresc în 
bună măsură unei susținute 
propaqande tehnice. Au lost 
difuzate 11000 de cărți teh
nice, s-au editat buletine in
terne, au fost puse la dispo
ziția inovatorilor culegeri bi
bliografice și alte materiale 
ajutătoare. Activitatea inova
torilor a fost popularizată prin 
toate mijloacele. Rezultatul: 
numărul propunerilor, in com
parație cu anul 1971, a cres
cut de la 71 la 188, al inova
țiilor aplicate de la 104 la 
139, iar numărul inovatorilor 
de la 210 la 300. In ceea ce 
privește unele greutăți întîm- 
pinate în mișcarea de inova
ții s-a relevat printre altele 
că filiala din Petroșani a Băn
cii Naționale a interpretat ri
gid unele prevederi ale circu
larei Ministerului Finanțelor 
privind recompensarea inova
torilor. In Valea Jiului, arăta 
in cuvinlul său inginera Eli- 
sabela ReNz, de la U. U. M. 
Petroșani, din septembrie a- 
nul trecut nici un inovator nu 
a fost recompensat.

In consfătuire s-au tăcui și 
unele propuneri in vederea 
accelerării și amplificării aoti- 
vității inovatorilor. Nu se fi
nanțează executarea i'rototi- 
purilor — spunea, printre al
tele, inginerul Friedrich Zill de 
la C. C. P. Această problemă 
se cere rezolvată pe plan cen
tral. Inginerul Ștefan Szolga, 
de la E. M. Dilja a relevat u- 
țilitatea si necesitatea unor 
regulamente și instrucțiuni 
precise, care să nu poată fi 
interpretate în mod diferit.

Problemele abordate, au fost 
clarificate în bună parte de 
ing. Gheoxghe Stan, de la O- 
ficiul de stat pentru invenții 
și mărci, care a făcut câteva 
recomandări importante pentru 
dezvoltarea mișcării de inova
ții. Referindu-se la problema 
recompensării inovatorilor, 
vorbitorul a relevat că cir
culara Băncii Naționale este 
clară, dar că în unele locuri 
greșita ei interpretare a frinat 
dezvoltarea activității. Vorbi
torul a atras atenția că multe 
dosare sînt greșit întocmite. 
Unele conțin erori de calcul 
elementar, iar din altele Lip
sesc piese importante. In ase
menea cazuri invenția sau i- 
novația nu poate fi avizată și, 
ca atare, rezolvarea ei întîr- 
zie.

In încheiere a luat cuvîn- 
tul tovarășul Pogea Brîncovea- 
nu. președintele Consiliului 
județean al sindicatelor, care 
a făcut cîteva recomandări în 
vederea impulsionării mișcă
rii inovatorilor. Printre altele» 
vorbitorul a recomandat să se 
organizeze colective cărora să 
li se încredințeze probleme 
concrete de rezolvat. Să se 
organizeze concursuri, iar co
mitetele sindicatelor, împreu
nă cu comitetele oamenilor 
muncii să analizeze periodic 
activitatea inovatorilor și să 
le acorde un sprijin eficient. 
Este necesar, de asemenea, 
să fie activizate cercurile ino
vatorilor, cabinetele tehnice 
care să lucreze pe bază de 
plan.

Fructifi'cînd concluziile aces
tei utile consfătuiri, și acțio- 
nîn-d cu mai multă hotărîre 
pentru valorificarea superioa
ră a spiritului de creativitate 
șl qindire tehnică al cadrelor 
din unitățile economice ale 
Văii Jiului, mișcarea de ino
vații din municipiul nostru 
va înregistra noi succese.

Ing. Sever CAVA, 
membru al biroului executi> 

al Consiliului municipal 
al sindicatelor 

Andraș CAROL
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CE NE SCRIU
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INFORMA ȚH
DE

PARTID

către

Pregătirea și integrarea profesională

disci- 
făcut

de 
lo- 

ell- 
dln

In

Cabinetul stomatologic al S.M.S. Anlnoasa.

cu comitetul sindi- 
din întreprindere 

situației

130 let. In caz 
sau plecare din 
abonatului i re 

o adeverință 
centrului

In preocupările comuniștilor
4 EMU. lAZĂREAN! 

Vulcan. Perioada cil ați fost 
încadrat ca num ci lor necall- 
ficat nu

disciplina, protecția muncii

de 
nece- 

1ncad rare și
u muncitorilor 

l reglementate

Hotărîrile 
prind viață

urbei. Lsle vor- 
atia de bacă a

'adrul căreia, 
idunăre qencva- 

Mihni Culca. 
Ion Hoqman. 

> inre.i Milric-, 
alții au făcut

Grupa sindicală 
mai dinamică, 

combativă !Analiza real .zării sa 
privind protect!_■ munc 
pectar&a N.D.P.M. și a 
plinei de producție a 
subiectul unei riquroas
boieri in adunarea generală a 
organizație; de bază dm ca
drul sectorului elocttomecaflir 
a! minei Vulcan. Numeroșii 
parlidtpanti la discuții au sub
linia!. Intr-un viu spirit criță 
și autocritic, necesitaton inten
sificării preocupărilor tuturor 
factorilor de răspundere de 
a asiquîa, la fiecare loc de 
muncă, o strictă supraveghere 
a respectării normelor depar
tamentale de protecția mun
cii ca parte inseparabilă a 
procesului de producție, adu
când utile completări referatu
lui prezentat în acest sens tie 
inq. Iulian Filip. Măsurile sta
bilite de adunarea generală, 
urmare a propunerilor făcut-.' 
de comuniștii Constantin Nit.-. 
Gheorqhe Bufă, Gavril Dubîns- 
ki. Dumitru Căldănsr si alții 
sini menite să sprijine. în 
continuare, activitatea de pro
tecția muncii, să contribuie la 
creșterea răspunderii tuturor 
salariatților pentru întărirea 
disciplinei de producție.

Răspundere 
sporită

f)e la aceeași mină, o altă 
•rqanizație de bază, de aceas
tă dată drntr-un sector de 
producție, a luat in dezbatere 
protecția muncii ca parte com-

observații critice asupra mul
tor aspecte ale disciplinei in 
muncă, crilicînd lipsa de pre
ocupare a conducerii sectoru
lui pentru reducerea nemotiva
telor, respectarea în întregime 
a timpului de lucru, respecta
rea de către toti sal a rialii a 
schimburilor și a locurilor de 
muncă unde au ’fost reparti
zați, aceste ultime două as
pecte referindu-se îndeosebi 
la personalul de regie.

.Analiza făcută de comuniști 
s-a înscris ca un real sprijin 
in activitatea sectorului, do- 
vedindu-și de îndată eficiența 
asupra bunului mers al pro
ducției, în condițiile unei dis
cipline sporite, pline de răs
pundere.

La o allj exploatare minie
rii — E. M. Lonea — peste 
90 de comuniști din cadrul ot- 
qanizațici de ba/a nr. 2 și-nu 
îndreptat atenția asupra nea
junsurilor qcnoKite de repeta
te arte de indisciplină. Luind 
in dezbatere munca ce trebuie 
să se desfășoare, in sensul e 
liminării indisciplinei, de că 
Ire grupa s’ndiraki. comuniști 
au criticai slaba preocupare 
dovedită de biroul grupei in 
multiple ipostaze «le discipli- 
riei de produci io, ca șl în des
fășurarea unei susținute munci 
pentru vitalizarea întrecerii 
socialiste intre formațiile de 
lucru. Grupa sindicală — a 
reieșit ca o concluzie desprin
să din analiza adunării gene
rale — trebuie să-și trăiască 
pe deplin viața. să-și îndepli
nească menirea de a mobiliza 
salariații la îmbunătățirea pro
cesului de producție. întărirea 
disciplinei. respectarea cu 
strictețe a normelor de pro
iecția muncii. După cum ni 
s-a relatat de la comitetul de 
partid al minei, în zilele urmă
toare dezbaterii. între primii 
caro au trecut la fapte, ofe
rind autentice exemple 
conduită în muncă au

de 
fost 

înșiși vorbitorii care, în adu- 
criticat 
Gheor-

narea generală, au 
lipsurile manifestate : 
qhe Ba li ca, Victor Boboc, Vic
tor Lungu. Iosif Lăcătuș, Tra
ian Molnar. Virgil Lupulhscu, 
maistrul Dumitru Olteanu, res
ponsabilul grupei sindicale și 
alții.

practică,

(Urmare din pag. 1)
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ra lei

a muncitorului de
(Urmare din pag. 1)

< NICOLAE NEACA, A- 
ninoasd. încadrarea dv. o- 
respundr indicatorului tari
far 02 00 02 care prevede <u 
mecanicii pentru mină, sub
teran, se încadrează in cate
goria a 3-a la nivel de l>az.ă. 
treapta 1-a. Dv. rare slnleți 
încadrat în categoria maxi
mă a funcției ce o îndepli
niți, mai puteți primi o treap
tă de salarizare așa cum 
rrevede requlamentul de a- 
cordore a treptelor.

CONSTANTIN SEI.EA. 
Vulcan. Prezenlați-vă la Cen
trul do silicoză Petroșani, 
strada M. Eminescu nr. 22. 
undo, fără n vi se cere alta 
forme, veți fi examinat.

♦ IOAN VLÂDUȚ, Petro 
șanț. Condițiile minime 
pregătire și vechime 
sare pentru 
promovare i 
calificați sînt 
de Legea nr, 12/1971, Lu-ați 
leqălurâ 
catului 
ponlm analizarea 
dv. in lumina acesteia, cu- 
noscînd că din datele su
mare furnizate redacției nu 
vă putem da un răspuns 
concret in problema ridicată 
de dv.

se poate considera 
chime în meserie, urmi nd 

<-a încadrarea în meseria do 
lăcătuș să vi se facă la ca
tegoria l-a. la caro unitatea 
vă poate acorda una din 
treptele categoriei Unind 
seanri de <alilățile dv. pro
fesionale și rezultatele ob
ținute în muncă.

Inftrucît saikurizarca mun
citorilor necalificați se face 
și în Juncție de greutatea 
muncii, odată cu încadrarea 
oa muncitor < alificat șl na
tura muncii se schimbă, res
pectiv si salarizarea. Astfel 
< u noul salar --ar putea să 
fie mai mic docil acela de 
muncitor neralilirat.

mîine

< ALEXANDRU GEME 
NIUC. Vulcan. Contoarele 
electrice procurate înainte 
de 22 martie 1969, râmîn pro
prietatea personală q consu
matorilor, pină cind eta 
procurata după dota de mei 
sus, devin proprietatea 
I.R.E., plâtindu -li-se — în
conformitate cu prevederile 
H.C.M. nr. 2 763/IKi’' pre
țul oficial de achiziționare 
de cite 
mutare, 
calitate, 
beroază
partea centrului D.D.E., 
baza căreia I se instalează 
contoarul electric la noua lo
cuință. fără nici o altă for
malitate sau laxă.

piu să plece acasă... Și’ din 
nou orele trec... Aleargă...

La ora 19, după termina
rea cu bine a operațiunii de 
golire a cazanului. un alt 
comunist, maistrul Ion Cir- 

\ stea, de la compartimentul 
' de reparații, conduce perso

nal operațiunea de remedie
re a defecțiunilor la țevile 
supraincălzitoare, din cauza 
cărora s-a produs avaria. 
Meșterul, urmat de șeful de 
echipă Ion Tudoran. sudorul 
Gheorglie Mitrea și lăcătu
șul Nicolae Zecheru, se in
stalează pe „poziție" pentru 
remedierea defecțiunii in
tr-un timp cit 
sibil.

Se lucrează 
Se decupează
mantaua cazanului, din zo
na spărturii, se taie țevile

mai scurt po-

rapid și bine, 
tabla de la

sparte, apoi se pregătesc al- 
rt’ țevi pentru sudare prin 
șanfrenare... Echipa lucrea
ză intens. Maistrul are ex
periență și intervine In fie
care lucrare. S-a făcut totul 
pentru scurtarea timpului 
de reparație. Se sudează țe
vile... Oamenii din echipă 
sint uzi din 
doare.

...Tura 
compusă din 
loan Farcău, 
Constantin (
Deak, Marin Ibinceanu 
Constantin Danciu, și-au în
cheiat misiunea.

...Aproape de miezul nop
ții. proba hidraulică descre
țește frunțile. producind 
destindere. Orele au trecut 
iarăși pe nesimțite. Colecti
vul comunistului. Petru Mi- 
cin. maistrul șef de tură, 
prețuind „ștafeta", are de

cap pina-n pi-

Iui Paul Nicula, 
i Viorel Voia, 
, Petru Opreau. 
Covercă. luliu

Duminică, în sala cabinetului de științe sociale de la 
clubul sindicatelor din Vulcan a fost organizată o consul
tație ideologică la care au participat cadre de conducere 

Vie la întreprinderile și instituțiile din oraș. S-au discutat 
următoarele teme: echitatea socială, valoare morală pro
prie societății socialiste; factori determinanți pentru în
făptuirea ei ; repartiția socialistă și cerințele eticii comu
niste. Acțiunea face parte din programul întocmit de colec
tivul de conducere a cabinetului care, prin forme variate 
de activitate (dezbateri, expuneri, consultări, simpozioane 
etc), se încadrează într-o sistematică muncă politică de 
masă, de însușire și aplicare în viață a politicii partidului 
nostru.

rezolvat sarcina importantă 
de pornire și punere in pa
ralel a cazanului 5. Aceas
ta necesita executarea ope
rativă și deosebit de preci
să a manevrelor aferente in
stalației complexe a cazanu
lui, manevre ce se cer core
late cu toate locurile de 
muncă deservite de iln nu
meros personal.

...Fiecare om este incordat 
ca un arc de oțel. Tensiu
nea atinge culmi nebănuite. 
Șuvoiul de energie se re
varsă continuu... Toate 
frunțile sint îmbrobodite de 
mărgăritarele încordării ma
xime. Oamenii acționează 
insă tenace peste tot. Gheor- 
ghe Munteanu, Traian Dră- 
goi, Petre Berezan, Teodor 
Ursculescu, Costel Lefter ie, 
loan Pirvulescu. Viorel 
Munteanu, loniță Roșea, Ni
colae Tudoran, Nicolae Ga- 
vrilă sint cei care ca un sin
gur om. îndrumați de Petru 
Micin, s-au achitat de sar
cinile de mare răspundere i 
verificarea probei hidrauli
ce, umplerea cazanului de 
apă, evacuarea aerului din 
zone, punerea sub presiune 
a instalației de gaz — com
bustibil. aprinderea focuri
lor in cazan, ridicarea para
metrilor la normal, prin re
glarea proporției de apă și 
combustibil, trecerea caza
nului în regim de străbate
re forțată și executarea pa
ralelului cu cazanul in func
ție...

Este ora 6,20.
Șeful secției termo II și 

inginerul șef sint obosiți, 
dar zimbesc... Se schimbă 
tura.

...Datorită efortului neo
bișnuit al oamenilor, al co
muniștilor, s-a reușit redu
cerea considerabilă a timpu
lui indisponibil al instalației 
și implicit, a volumului de 
energie electrică nelivrată 
către consumator. In 16 ore 
cazanul 5 a intrat din nou 
in paralel !

coordonate de eficiență și, în 
primul rînd, asuora produc
tivității muncii. Aceasta creș
te corespunzător cu reducerea 
unui număr de 2 763 posturi 
pe an, curățirea vagonetelor 
fiind făcută de oamenii care 
deservesc culbutorul de steril 
din incinta Piscu. Aceasta în
seamnă o economie anuală 
de peste 131 000 lei.

Iată, deci, o măsură simplă 
însă de mare eficiență în 
domeniul calității cărbunelui, 
productivității și economiilor 
cu care mina Aninoasa se 
mîndrește și în primul rînd 
colectivul „celor trei" în ale 
căror fișe pensonale se va 
consemna faptul că, în afa
ra sarcinilor ce le revin prin 
planul de producție, și au 
realizat un volum de econo
mii echivalent cu retribuția 
lor anuală.. După cum știm 
aceasta este una din sarcini
le pe care partidul a trasat-o 
cadrelor tehnice și inginerești 
din cadrul unităților econo
mice.

tru din cadrul grupurilor șco
lare, la modul în care acestea 
îi oferă cunoștințe, deprinderi, 
tehnici și o gindire adecvată 
viitoarei activități profesiona
le ce o va depune elevul de 
azi. Lecțiile de ‘specialitate 
pol servi cu adevărat unei 
bune integrări profesionale 
numai dacă sini cit mai slrins 
legate de activitatea practica, 
fără teoretizări inutile. In la
boratoare, cabinete, în ateli
ere școală operațiile pe caro 
le facem cu elevii necesită o 
slrinsă legătură cu întregul 
proces de invățămînt incit e- - 
levul să aplice în activitatea 
practica cunoștințele acumula
te la orele de curs, să-și for
meze în același timp priceperi 
și deprinderi de muncă. Inte
grarea profesională a absol
venților școlilor noastre este 
o sarcină de marc răspundere 
dacă avem în vedere faptul că 
planurile de producție ale u- 
zinelor, sarcinile impuse de eco
nomia noastră naționala de
pind in marc măsura de mo
dul cum acești absolvenți se 
încadrează în producție și fe
lul. cum iși îndeplinesc obliga
țiile profesionale. Integrarea 
depinde, deci, de doi factori, 
importanți : în primul rînd de 
preocuparea școlii de a-l for
ma și pregăti pe tinăr si, în 
al doilea rînd, de climatul e- 
xislenl în uzină și 
școală.

Facem încă puțin 
nerea unei legături 
conducerile de 
spre a vedea modul cum 
integrează foștii noștri elevi, 
cum iși îndeplinesc sarcinile 
pe care le au in plan, ce con
diții de lucru li s-au asigurat. 
De aceea va trebui să organi
zăm frecvent consfătuiri cu 
absolvenții, anchete de unde 
să se poată trage concluziile 
necesare, sa se vadă părerile 
absolvenților despre condițiile

de muncă și de viata create 
do întreprinderi.

Dacă ținem seama de faptul 
că indicatorii de plan ai între
prinderilor cresc de la an la 
an reiese de la sine impor
tanța integrării noilor detașa
mente de muncitori. Este ab
solut firesc ca activitatea des
fășurată de școală să fie apre
ciată în funcție de rezultatele 
obținute do elevi în producție.

Mica publicitatetru confecționarea obiectelor 
respective. Faptul că elevii re
alizează produse folositoare 
le creează satisfacții, le sporeș
te încrederea în forțele pro
prii adînci.nd valoarea educi- 
livă a instruirii practice.

laită de ce orientarea instru
irii practice a elevilor către 
ateliere de producție bine do
tate cu utilaje trebuie să ocu
pe un loc însemnat și perma
nent in preocuparea conduce
rilor unităților tutelare.

Rezultatele obținute de noi 
în acest domeniu al activită
ții practice pledează în favoa
rea producției școlare de o- 
biecle utile. Avantajele acestui 
mod de instruire sînt net su
perioare celorlalte sisteme, el 
fiind in măsură să sporească 
considerabil valoarea educati
vă a instruirii practice și să 
dezvolte armonios alît aptitu
dinile tehnico-constructive, cit 
și pe cele operaționaMehno- 
logice. Extinderea metodei de 
instruire practică prin produc
ția școlară pune o serie de 
probleme atit de natură orga
nizatorică, cît și psiho-<peda- 
gogică, de rezolvarea cărora 
depinde in mare măsură buna 
reușită a acestei acțiuni pe 
scara învățămîntului național. 
Ținind scama că aspectul for
mativ este cel care trebuie să 
primeze, se impune ca activi
tatea productivă a grupurilor 
școlare sa nu aibă la bază in
dici de producție globală, ci 
gradul de complexitate și, mai 
ales, calitatea lucrărilor exe
cutate. De modul de organiza
re al atelierelor școală, cu 
plan de producție, depinde și 
realizarea unei bune integrări 
a absolvenților în producție.

Dacă vorbim despre inte
grarea profesională a tinărului 
trebuie să ne gîndim la însuși 
conținutul învățămîntului nos-

PIERDUT legitimație de
serviciu pe numele Nicolae
Birău. eliberată de E.
Lonea. O declar nulă.

M

k iegăturâ cți determinarea 
grupei sanguine

Centrul de recoltare a sîngelui
aduce Ia cunoștința populației că la 31 MARTIE 
1973 expiră termenul de determinare a grupei 
sînge.

de

Toți cetățenii care au împlinit vîrsta de 14 
și nil și-au determinat încă grupa de singe sînt 
vitați ca pînă la data comunicată sa se prezinte la 
punctele de determinare a grupelor de sînge din Pe
troșani, Petrila, Lupeni și Vulcan.

ani 
in-

atelierul

pentru ți- 
strînse cu 

întreprinderi 
seConsultație ideologică NOTĂ

pentru angajeaza urgent

maiștri morari

maiștri brutari

coiulaaeători auto

prămifori —distribuitoride

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzu-

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul per-

18,40
10,20
19,30

sonal din cadrul întreprinderii, str. Oltului nr. 30, telefon 
1434.

le in H.C.M. 911/1968 șl Legea nr. 12/1971.
914/1968 și Legea nr. 12/1971.

de ore — Contraste 
lumea capitalului ;Teleșcoală - Biologie; 

Telex ;
Publicitate ;

„LILIAC
afumat

Cofetăria „Liliacul" 
Uricani este, in genere’, bine 
aprovizionată, oferă cumpă
rătorilor tot ceea ce aceștia 
doresc... Adică nu chiar tot I 
Nu reușește să ofere aceas
tă cofetărie — celor ce iau 
loc la mese, spre a servi o 
dafeluță. un „citric" sau o 
prăjitură — tocmai... cadrul 
ambiant necesar. Esle afișată 
pe pereți interdicția „Fumatul 
oprit!" dar nimeni n-o res
pectă. Se fumează ca intr-un 
bar de noapte. Ventilația se 
face prin ușa... larg deschi
să, de cîte ori e nevoie. Și 
e nevoie mereu. De aceea, 
nici căldură nu există. Am 
dori, noi vizitatorii acestei 
unități comerciale, să aflăm 
pînă cind vor dăinui aici a- 
cesle nereguli ? Conducerea 
T.A.P.L. poate să ne răspun-

Ilie COANDRÂȘ, 
corespondent

MARȚI. 20 MARTIE

PETROȘ/ANI — 7 Noiem
brie : Fete in soare ; Repu
blica : Aleargă repede, alear
gă liber ; PETRILA : Vedere 
de pe pod ; LONEA — Mi
nerul : Pe potecile nețărmu
ritei iubiri ; VULCAT4 : Mi
siunea sublocotenentului Si- 
pos ; LUPENI — Cultural: 
Liubov larovaia ; Muncito
resc: Vă arăt e

Buletin th1
Cintec și joc pe plaiurile 
țării ; 5,30 Jurnal agrar ; 6,03 
—8,08 Radioprogramul dimi
neții ; 8,08 Matineu muzical; 
8,30 La microfon. melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri, 9,30 Albi-, cultural; 
10,00 Buletin de știri; 10,30 
Star! la intersre ție , 11.00 Bu-

DEMOSTENE BOTEZ
Uniunea scriitorilor din 

Republica Socialistă Româ
nia, Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste și Aca
demia Republicii Socialiste 
România anunță cu profun
dă durere încetarea din vi
ață a scriitorului Demostene 
Botez, membru corespon-

Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă România

dent al Academiei Republi
cii Socialiste România, di
rector al revistei „Viața ro
mânească" reprezentant emi
nent al literelor românești, 
creator al unei opere va
loroase în domeniul poeziei, 
prozei și publicisticii,

Academia
Republicii Socialiste România

Consiliul
și Educației Socialiste

Culturii

angajeaza
strungari 
frezori 
lăcătuși suprafață 
sudori
electricieni suprafață 
economist principal planificare 
economist principal salarizare 
tehnician cu probleme de invățămînt 
tehnician electromecanic 
șef sector general 
șef sector investiții

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzu
te în ILC.M. nr. 914/1968 și legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic la servi
ciul secretariat.

lelin de știri; 11,30 Album 
coral ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 IntîlniTe cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Concert de prinz ; 14,00 Com
pozitorul săptămînii ; 14,4!) 
Interpreți de muzică popu
lara ; 15,00 Buletin de știri; 
15.05 Radioenciclopedie pen
tru tineret ; 16,00 Radiojur
nal ; 16,35 Cintecul săptămi- 
nii ; 17,10 Radiocabinet de 
informare și documentare;
17.30 Program muzical oferit
i electivului de salariați de 11 
fabrica „Azur" din Timișoara; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii preferate; 21,00 Re
vista șlaqărelor ; 21.30 Biju
terii muzicale ; 22.00 Radio
jurnal ; 24,00 Buletin

Avanpremiera ;
Teleenciclopedia (relu
are) ;
Moment coregrafic cu 
Cristina Hamei ; 
Telecinemateca 
copii.
Cîntece șl jocuri popu
lare ;
52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare); 
Telejurnal ;

17,30 Curs de limba rusă.
Lecția a 45-a;

18,00 Telex ;
18,05 Publicitate ;
18,10 Steaua polară. Emisiu

ne de orientare școla
ră și profesională ; 
Universitatea Tv ;
1 001 de seri ;
Telejurnal — Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,10 Cintecul săptămînii;
20,15 Reflector;
20.30 Seară de teatru. Moar

tea guvernatorului — 
de Le on Kruczkow«ki ;

22.05 24
în

22.30 Gala maeștrilor.

. O T
tragerea Loto din 

martie 1973, au ieșit cîștigă- 
toare următoarele numere: 

Extragerea I : 35, 66, 37, 8.
90. 86. 87, 77. 67. 

Extragerea a Ii-a: 39, 59,
51. 5, 25, 46. ’

Fond de premii: 1349 894 
lei

(Din cauza inzăpezirii, tra
gerea din 16 martie a fost 
efectuată în ziua de 18 mar
tie — duminică).

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri : •

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

Minimele : Petroșani — 4 
grade: Paring — 7 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 78 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în
chisă. cer variabil. Pe alo
curi sînt posibile precipita-, 
ții sub formă de ninsoare 1 
slabă. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit din sectorul 
nordic.
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JAPONIA. Recent la Yokosuka, preieclura Kanagawa. a 
ax ut loc o amplă demonstrație de protest împotriva bazei 
militare navale americane din portul Yokosuka.

îd foto : Aspect din timpul demonstrației care a avut loc 
la Yokosuka.

O declarație a președintelui 
Republicii Populare 

Congo
BRAZZAVILLE 19 Ager

pres). — Luînd cuvîntul la o 
întrunire a activului Confe
derației sindicale congoleze, 
Marien N'Gouabi. președinte
le Republicii Populare Con
go, a lansat un apel la întă
rirea unității naționale și

participarea mai activă a sin
dicatelor la cauza construc
ției naționale.

El a expus, de asemenea, 
principalele direcții ale poli
ticii interne și externe a gu
vernului și Partidului Con- 
golez al Muncii.

Comunicat comun 
pakistano-egiptean

ISLAMABAD 19 (Agerpres).
— Comunicatul comun 
publicității la încheierea vi
zitei oficiale întreprinse 
Pakistan de ministrul afaceri
lor externe al Republicii Ara
be Egipt, Mohamed Hassan El 
ZayyaL subliniază că între
vederile avute de șeful diplo
mației egiptene cu președin
tele Zulfikar .Aii Bhutto și cu 
alte oficialități pakistaneze 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră de prietenie, care carac
terizează relațiile dintre cele 
două țări.

Abordând o serie de aspec
te ale vieții politice actuale, 
cele două părți au opinat 
relațiile interstatale trebuie

dat

in

că 
să

♦-------

Activitatea lui
„Lunohod-2“

MOSCOVA 19 (Agerpras). 
— Agenția T.ASS informează 
că în cursul ședințelor de le
gătura prin radio cu apara
tul sovietic autopropulsat 
,.Ltinohod-2u din zilele de 17 
și 18 martie, vehiculul sele
nar a parcurs o distanță de 
5 346 metri. Pe traseu, el a 
efectuat măsurători asupra 
proprietăților magnetice 
situației radiațiilor, iar 
timpul 

nar și 
magini 
sajulni

Potrivit datelor informa
ției telemetrice, temperatura 
în interiorul conteinerului cu 
instrumente științifice este de 
35 grade Celsius, iar presiu
nea de 818 mm. Toate siste
mele aparatului funcționează 
normal.

se bazeze pe principiile recu
noscute pe plan internațional 
ale respectării suveranității 
naționale și integrității terito
riale a tuturor statelor, nea
mestecului în treburile inter
ne ale altor state.

Cele două părți - mențio
nează comunicatul — au exa
minat actuala situație din O- 
rientul Apropiat și din zona 
Oceanului Indian. Ele și-au 
exprimat convingerea că o 
pace justă și durabilă in Ori
entul Apropiat poate fi insta
urată numai prin retragerea, 
fără întirziere, a trupelor isra- 
eliene de pe toate teritoriile 
arabe ocupate și prin restabi
lirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian. Părțile 
și-au exprimat, de asemenea, 
speranța că țările din zona 
Oceanului Indian vor trăi in 
pace, prietenie și armonie, în 
interesul popoarelor din aceas
tă regiune și că toate proble
mele importante vor fi solu
ționate în curind și în mod 
satisfăcător, prin eforturi 
pași constructivi.

ULTIMELE ȘTIRI Sr jJItirhele știri
I

(

Vizita ministrului
afacerilor externe

al României,
George Macovescu,

în Norvegia
OSLO 19 — Trimisul spe

cial Agerpres, N.S. Stânescu, 
transmite : Cu prilejul vizi
tei sale în Norvegia, minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei. George Macovescu, a 
fost primit de regele Olav 
al N-lca. Cu acest prilej, mi
nistrul român a transmis 
Maiestății Sale și poporului 
Norvegiei un mesa’ de hrie- 
tenie din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Re
gele Olav a exprimat calde 
mulțumiri pentru acest mesaj 
și l-a rugat, la rîndul său, pe 
ministrul român să transmi
tă președintelui Nicolae 
Ceaușescu urările sale de fe
ricire și sănătate.

★

OSLO 19 (Agerpres). — Tn 
prima zi a vizitei sale ofi
ciale în Norvegia, George 
Macovescu, ministrul aface
rilor externe al țârii noas
tre, a avut o în tî Ini re cu 
Leif Granli, vicepreședinte al 
Parlamentului norvegian. Mi
nistrul român s-a întîlnit, a- 
poi, cu omologul său norve
gian, Dagfinn Vaarvik.

Continuare, au avut loc con
vorbiri dc lucru la Minis
terul Afacerilor Externe al 
Norvegiei.

Cei doi miniștri au proce
dat. la un schimb de vederi 
referitor la stadiul 
româno-norvegiene, 
că ele se dezvoltă 
și că există dorința 
(iile propice pentru 
tinde și adînci în viilor, 
cadrul convorbirilor, cei doi 
miniștri au examinat unele 
probleme internaționale de 
interes comun și, îndeosebi, 
cele europene. Ei au apreciat 
rezultatele pozitive ale reu
niunii pregătitoare de la Hel
sinki, subliniind necesitatea 
definitivării, într-un timp cît 
mai scurt, a ordinii de zi, a 
directivelor pentru comisiile 
Conferinței dc securitate și 
cooperare în Europa. Cei doi 
miniștri au apreciat -că s-au 
creat condițiile necesare con
vocării conferinței în 
toarele luni.

relațiilor 
apreciind 
favorabil 
și condi- 
a le ex-

In

n / 
/

Sesiunea
Consiliului

Consultările multilaterale

de
de a

Al 250000-lea 
vizitator

Securitate
19CIUDAD DE PANAMA

— Trimisul special Agerpres, 
Mihai Fabian, transmite : Du
pă o pauză de două zile, se
siunea specială e " 
de Securitate de 
Panama a intrat, 
de-a doua etapă, 
avînd loc numai în prezența 
celor 15 membri. In cursul di
mineții și-au expus punctele 
do vedere privind problemele' 
de pe ordinea de zi reprezen
tanții Trinidad-Tobago, Zam- 
biei, R. P. Chineze, indo
neziei, Iugoslaviei și Australi
ei. Ei au relevat sprijinul gu
vernelor pe care le reprezintă 
față de cererea justă a Repu
blicii Panama, subliniind drep
tul suveran al poporului pa
namez asupra zonei Canalului.

In cursul aceleiași ședințe, 
Panama și Peru au supus spre 
dezbatere Consiliului de Se
curitate un proiect de rezolu
ție privind suveranitatea sta
telor asupra resurselor lor na
turale. Proiectul recomandă a- 
doptarea unor măsuri împotri
va încercărilor unor întreprin
deri străine de a exercita pre
siuni asupra statelor Americii 
Latine.

rt Consiliului 
la Ciudad de 

, luni, in cea 
, dezbaterile

HELSINKI 19 — Trimisul 
special, Radu Greceanu, trans
mite : Consultările multila
terale de la Helsinki privind 
pregătirea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa au continuat, luni, în 
cadrul unei ședințe plenare, 
în centrul schimbului de opi
nii situîndu-se 
unor propuneri vizând 
fecționarea 
dologice ale 
re urmează 
în perioada 
pul de lucru 
Consultative.

Tot în dimineața zilei de 
luni, s-a desfășurat și o în- 
tîlnire a grupului de lucru 
— constituit din reprezentan

examinarea 
per- 

aspectelor meto- 
activității pe ca
să o desfășoare, 
următoare, gru- 

al Reuniunii

ții tuturor statelor partici
pante — care a început să 
dezbată problematica celui 
de-al doilea capitol al ordi
nii de zi a Conferinței eu
ropene, referitor la dezvolta
rea schimburilor comerciale, 
a cooperării industriale in 
domeniul schimburilor trhni- 
co-științifice și în ccl al pro
tejării și ameliorării mediu
lui înconjurător.

Tn cadrul ședinței, prezida
tă de reprezentantul Cipru
lui, s-au formulat propuneri 
pentru elaborarea unei sche
me orientative cuprin-înd 
termenii de referință ai ins
trucțiunilor destinate comisi
ei corespunzătoare acestui 
capitol al agendei.

CAIRO 19 Trimisul
special Agerpres, Traian 
Calincescii, transmite : I a 
Pavilionul Romanici din 
cadrul Tirgulu. interna
țional dc la Cairo a fost 
înregistrat duminică al 
2.50 000-lea vizitator. ingîn< 
ml Seif Sakour, director la 
Direcția de Import a firmei 
..Engineering General Co." 
Cn acesi prilej dire* Ionii 
pavilionului românesc, ingi
nerul I tif -i Vasllc. i-a 'n- 
niinal oaspetelui insigna III 
coloră și un cadou ronslind 
in obiecte de artă populara

Vizltind expoziția romă 
nească din cadrul complexa 
Ini Gczlra situat pe malul 
Nilului. Seif Sakour’. a 
srus • .. Xm luat '-uno
ștințn de tractoarele ro
manești. care se bucură de 
aprecieri elogioase in Egipt' 
______________________ I

Unificarea celor
LUSAKA 19 (Agerpres). — 

Reprezentanți ai celor două 
mișcări de eliberare din 
Rhodesia — Uniunea Națio
nală a Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.N.U.) și U- 
niunea Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.) — au 
căzut de acord asupra creă-

două mișcări do eliberare dsn Rhodesia
rii unui Comandament Poli
tic Unit, relatează agenția 
Associated Press Hotărirea 
a fost adoptată la sflrșitul 
a patru zile de convorbiri ca
re au avut loc la Lusaka în
tre Herbert Chitepo, preșe
dintele Z.A.N.U., si Jason Moyo, 
președintele Consiliului Revo
luționar al Z.A.P.U, în pre
zența ministrului de externe 
al țării gazdă. Elijah Muden- 
da. precum și a altor miniș
tri sau personalități oficiale 
din Kenya. Tanzania. Ghana

și Camerun.
Potrivit acordului inter

venit, care urmează să intre 
în vigoare peste două luni, 
noul organism va răspunde 
de activitățile privind pro
paganda, mobilizarea popu
lației și relațiile cu alte sta
te ale celor două mișcări dc 
eliberare. Tn același timp,
cordul prevede că Z.A.P.U si 
Z.A.N.U. s-au angajat să 
stabilească n atmosfera de 
«pace și fraternitate în rela
țiile reciproce**.

Noi bombardamente 
asupra Cambodgiei
HONOLUL.U 19 (Ager

pres). — Reprezentanți ai 
Comandamentului forțelor 
militare ale S.U.A. din zona 
Oceanul Pacific au anunțat 
că unități ale aviației ameri
cane, inclusiv bombardiere 
strategice de tip „B-52“. au 
efectuat, duminică, noi bom
bardamente asupra teritoriu
lui Cambodgiei.

Catastrofă 
minieră

DELIII 19 (Agerpres). 
Aproximativ 50 de persoane 
au murit, iar alic șase au fost 
grav rănite, în urma unoi 
explozii de gaz care s-au pro
dus, duminică scara, la mina 
dc cărbune a societății „In
dian Iron and Steel Compa
ny** de lingă localitatea Dhan- 
bad (statul indian Bihar). E- 
chipc speciale continuă lucră
rile de salvare.

------- ♦

--------0---------
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Acțiuni revendicative în Danemarca și Anglia

Probleme dificile pentru guvernul 
belgian

BRUXELLES 19 (Agerpres). 
— Guvernul belgian de coa
liție, alcătuit, după o înde
lungată criză politica, din re
prezentanții partidelor socia
list. social-creștin și liberal, 
se află confruntat de o serie 
de probleme dificile, de ordin 
economic și social, apreciază 
agenția France Presse, într-un 
comentariu consacrat actua
lei situații politice din a- 
ceastă tară. Pe plan econo
mic, subliniază A.F.P., lup
ta împotriva inflației și în
cercarea de a restabili echi
librul bugetar întîmpinâ di
ficultăți serioase, fapt rele
vat de însuși premierul Ed-

mond Leburton în Camera 
superioară a parlamentului, 
în momentul în care anunța 
intenția guvernului de a a- 
dopta în cursul arh* 
tămîni. «măsuri speciale". Pe 
de altă parte. în cc privește 
rezolvarea problemelor regi- 
onalizârii. lucrările comisiei 
parlamentare mixte, formată 
din circa 30 de deputați. se
natori și reprezentanți a’ gu
vernului. »se desfășoară ane
voios. observatorii politici 
preciind ca puțin probabil 
laborarea unui proiect de 
ge în această problemă 
următoarele cîteva luni.

a- 
c-
le-
în

Presa americană despre 
rezultatele conferinței miniștrilor 

de finanțe „ai celor 10“ v,

Și 
în 

staționărilor, a făcut 
(liza chimică a solului lu- 

i transmis pe Pămînt i- 
panoramice ale pei- 
ctrăbătut.

LONDRA 19 (Agerpres). 
Primul ministru britanic, 
dward Heath, a conferit luni 
cu George Shultz, ministrul 
american al finanțelor. Au 
fost discutaite, potrivit agen
ției Associated Press, modali
tățile de accelerare a efortu
rilor in direcția reformei sis
temului monetar internațional. 
Surse britanice, citate de a- 
genția United Press Internatio
nal, relevă că Statele Unite 
manifestă o anumită nemulțu
mire în legătură cu ritmul lent 
al negocierilor destinate

structurării sistemului mone
tar, ce se desfășoară la nive
lul Comitetului celor 20 al 
Fondului Monetar Internațio
nal. Format din principalele 
state occidentale plus o serie 
de alte țări ale lumii, grupul 
celor 20 se va reuni, săptă- 
mina viitoare, la Washington, 
pentru a trece în revistă pro
gresele realizate in elaborarea 
coordonatelor generale ale re
formei.

După întilnirea cu premierul 
Heath, Shultz a avut o între
vedere cu ministrul de finan
țe englez, Anthony Barber.

COPENHAGA 19 (Agerpres). 
— Peste 250 000 de munci
tori danezi vor intra, miercuri, 
in grevă, ca urmare a eșuării 
negocierilor dintre liderii sin
dicali și patronal, destinate 
reînnoirii contractelor colecti
ve de muncă. Incepînd de la 
28 februarie, cind au expirat 
vechile reglementări ale rela
țiilor dintre muncitori și pa
tronat. au avut loc mai multe 
runde de convorbiri între re
prezentanții celor două părți, 
fără să se fi ajuns insă la 
vreun rezultat.

Agenția Reuter subliniază 
că este vorba de cel mai im
portant conflict de muncă în
registrat în această țară, din 
anul 1936.

nistrului serviciilor sociale, 
Joseph Keith, o cerere scrisă 
solicitind deschiderea de că
tre guvern a unei anchete pu
blice privind conflictul de 
muncă al personalului auxili
ar din spitalele britanice. 
Feather argumentează că gu
vernul ar trebui să-și modifi
ce atitudinea rigidă în privin
ța salarizării acestei categorii 
de salariați susținind că sala
riile lor sint, „după orice cri
terii, deplorabil de mici".

Pe 
lorii 
auxiliar din spitale au anun
țat că, săptămina aceasta, vor 
fi afectate de greve, prin ro
tație, alte 68 de spitale din 
diferite regiuni ale Marii Bri
tanii. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Sănătății al 
Marii Britanii a recunoscut că, 
din cauza grevei personalului 
auxiliar, aproximativ 28 800 
de paturi de spital nu au pu
tut fi utilizate.

de altă parte, conducă- 
sindicatelor personalului

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — Presa americană a 
primit cu scepticism rezultate
le conferinței lărgite a miniș
trilor de finanțe „ai celor 10" 
de la Paris. Astfel, „New York 
Times" subliniază că Statele 
Unite nu și-au luat nici un 
angajament ferm, lasînd doar 
deschisă posibilitatea de a ac
ționa, dacă vor considera ne
cesar, pentru a asigura o situ
ație ordonată pe piețele de 
schimb. Aceasta, apreciază zi
arul, constituie, in parte, o 
atitudine tactică, un gest prin 
care guvernele ar intenționa 
să-i convingă pe speculatori

că nu fot să continue la infi
nit presiunile asupra monede
lor.

La rîndul său, ziarul „Wa
shington Post" relevă că ma
joritatea hotărîrilor luate de 
conferința erau cunoscute cu 
cîteva zile înainte. Totuși, a- 
preciază ziarul, conferința 
marchează începutul unei ere 
noi între relațiile monetare 
internaționale, in măsura in 
care acceptarea de către gu
vernele vest-europene a noți
unii de fluctuară constituie 
un element important al refor
mei sistemului monetar inter
național.

FAPTUL DIVERS PE GLOB
).

Secretarul qeneral al Congre
sului Sindicatelor britanice, 
Victor Feather, a adresat mi-

A aterizat... 
morman de

intr-un 
zăpadă

acțiunea razelor 
poate da naște-

Pe scurt
La Moscow avut Ioc 

o întrunire, la care au partici
pai reprezentanți din peste 
50 de țări, consacrată pregăti
rii congresului mondial al for
țelor iubitoare de pace, ce ur
mează să fie convocat în ca
pitala sovietică.

voluția condițiile
crete ale sistemului de 
vențle vest-european.

con- 
inter-

(Agerpres).

£ Prședintele chilian, Sal
vador Allende, a adresat pre
ședintelui coaliției guverna
mentale, „Frontul Unității 
Populare", o scrisoare în care 
recomandă convocarea primu
lui Congres Național al forțe
lor democratice din Chile.

® Comunicatul comun 
privire la vizita efectuată 
Maroc de premierul libanez 
Saeb Salam relevă că cele do
uă părți au examinat «mijloa
cele susceptibile să lărgească 
sfera cooperării și să dezvolte 
relațiile bilaterale in diferite 
domenii*4.

cu 
in

„război al codului**, continuă, 
oficialitățile țărilor in dispu
tă încearcă să rezolve pe ca
lea tratativelor, diferendul 
provocat în urma hotărârii Is- 
landei, la I septembrie anul 
trecut, de a extinde Limita a- 
pelor naționale de la 12 la 
50 mile marine.

0 In peștera Azihsk, din 
Azerbaidjan, a fost descoperi
tă o vatră care a aparținui ri
nei așezări a omului de Nean
derthal. Potrivit estimării spe
cialiștilor, vatra — cu un dia
metru de 7 metri — este 
clic de 250 000 de ani.

ve-

£& Ministerul de Finanțe al 
Austriei a dat publicității un 
comunicat în care se arată că 
Austria este pregătită. în prin
cipiu, să se alăture măsurilor 
monetare comune ale unei 
serii de state vest-europene. 
dar du a luat încă nici o ho
tărâre privind data acestei ac
țiuni, urmărind deocamdată e-

$ Un purtător de cuvînt al 
Comandamentului Suprem al 
Forțelor Armate Populare de 
Eliberare Laoțiene a dat publi
cității o declarație in care se 
arată că, in intervalul scurs 
de la încheierea acordului pri
vind restabilirea păcii in Laos, 
forțele aeriene ale S.U.A. șl 
unități ale guvernului de la 
Vientiane au încălcat înceta
rea focului in 1 490 de cazuri.

© Deficitul comerțului ex
terior al Austriei în ' 
nuarie s-a cifrat la 
3 miliarde schillingi. 
principală a acestui 
constă in dezechilibrul comer
țului austriac cu țările Pieței 
comune.

luna ia- 
aproape 

Cauza 
delicii

© In urma unei ciocniri 
o 
apro- 
găsit 

bilanț

tre 30 autovehicule pe 
toslradă canadiană din 
piere de Ontario și-au 
moartea, potrivit unui 
provizoriu, 15 persoane.

in- 
au-

MOSCOVA 19 . _ .
— După cum relatează agen
ția TASS, in timpul unui an
trenament la aeroclubul din 
orașul Penza, s-a produs un 
caz cu totul ieșit din comun. 
Sportivului parașulist Ravil 
Maturin. care se afla la pri
mul salt, nu i s-a deschis 
nici parașuta principală, nici 
cea ajutătoare și totuși el a 
rămas in viață, deși a căzut 
de la altitudinea de 1 000 m. 
El nu s-a zdrobit de păininl 
deoarece a avut norocul să 
aterizeze... intr-un morman 
de zăpadă. Consecințele 
cestei aventuri au fost: 
ușoară comoțle cerebrală 
o fractură Ia șold.

Cel mai mare satelit 
planetei Saturn

© In timp ce seria inciden
telor din cadrul așa-numitului

& Deși viitoarele alegeri 
generale din Marea Britanie 
nu vor avea loc, în principiu, 
înainte de vara anului viitor, 
principalele partide politice 
din această țară par a fi preo
cupate, Încă de pe acum, de 
pregătirile campaniei electo
rale.

@ Duminică seara, a dece
dat la Paris ccl de-al 11-lea 
francez care a iost supus o- 
perațiej de transplantare a 
inimii, Georges Calllez. După 
efectuarea operației, la sfîr- 
șilul lunii ianuarie, starea să
nătății Iui Calllez a evoluai, 
inițial, satisfăcător.
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NEW YORK 19 (Agerpres). 
— Titan, unul din cel zece 
sateliți care gravitează în 
jurul planetei Saturn, ar pu
tea adăposti forme de viață, 
a afirmat astronomul ameri
can Thomas Donahue, pro
fesor la Universitatea Pitts
burgh (Pennsylvania).

Potrivit dalelor furnizate 
de savantul american, atmos
fera de pe Titan ar conține 
o serie de gaze a căror com-

binație, sub 
ultraviolete, 
re unor molecule de structu
ră organică. O ipoteză simi
lară a fost emisă, cu cîteva 
luni in urmă, și de un alt 
savant nord-american, Cari 
Sagan, directorul laboratoru
lui Corneli pentru studii pla
netare.

După cum s-a stabilit, Ti
tan esle cel mai mare sate
lit al planetei Saturn, dia
metrul său atingînd 4 950 
km. Acest fapt este conside
rat ca un argument în plus 
in favoarea tezei emise: 
masa acestui corp ceresc — 
de două ori mai mare deci! 
cea a Lunei — este sufici
entă pentru a reține o „at
mosferă".

Problema insă poate fi e- 
lucldată de abia in viitorii 
20 de ani. Intr-adevăr, in 1977. 
Statele Unite intenționează 
să lanseze in direcția plane
le! Saturn două sonde inter
planetare care își vor atin
ge ținta abia după patru 
ani. adică in primăvara Iui 
1981. Se prevede ca una din
tre cele două stații interpla
netare să treacă la cca. 200 
km de Titan. Dacă experien
ța ar reuși — comentează 
specialiștii — ea ar consti
tui una dintre succesele cele 
mai importante in domeniul 
balisticii șl ghidajului Inter
planetar. avînd in același

timp meritul de a confirma 
sau de a infirma ipoteze...
Descoperirea unei pic

turi din secolul al 
XVI-lea

ROMA 19 (Agerpres) 
O pictură din secolul 
XVI-lea. atribuită lui Cara
vaggio (1 500-1 546). a fost 
descoperită de poliția locali
tății Paterno. din apropiere 
de Catania, din Sicilia. Pin
za — avînd dimensiunile de 
80 cm pe 40 cm — a dispă
rut cu cîteva săptămini în 
urmă, Ia Agrigento. Autenti
citatea picturii urmează să 
fie stabilită. în zilele urmă
toare. de către experțl.
Simpozion despre pro

blemele legate de 
vaccinare

al

Sănătății (OMS) s-a redus, 
de la treizeci la cinci nu
mărul țărilor in care au mai 
fost înregistrate astfel de 
cazuri.

In cadrul simpozionului, 
cercetătorul american Mau
rice Hilleman a prezentat 
un nou vaccin împotriva gri
pei. cu efect de imunizare 
de la doi pînă la palm 
și care se află încă în 
diul experimental.

Numărul cazurilor de 
jeolă și oreion, se arată in 
documentele prezentate la 
simpozion, a fost redus, de 
asemenea, simțitor datorită 
vaccinărilor i prezentindu-se, 
în acest sens, șl o serie de 
noutăți, cum ar fi vaccinu
rile combinate, valabile peu- 
tni mai multe boli.

Tiparul

ani 
sta

ru-

PARIS 19 (Agerpres). — 
In Monaco s-a desfășurat, 
timp de trei zile, un simpo
zion despre problemele le
gale de vaccinare, 
au participat o sută 
cialiștl din întreaga 
Cu acest prilej, s-a 
că, datorită acestor mijloace 
de prevenire a bolilor conta
gioase, s-a redus foarte mult 
numărul epidemiilor. Numai 
în ceea ce privește variola, 
în urma campaniei inițiate 
de Organizația Mondială a

Sistem
truit

de irigații cons-
în urmă cu 14
secole

la cars 
de spe- 

luine. 
ret-vat

BOGOTA 19 (Agerpres). — 
Arheologii au descoperit în 
Columbia un sistem de Iri
gații, construit în urmă cu 
11 secole. Principiul de func
ționare al acestui sistem, 
care mai poale ii intilnit as
tăzi in diferite țări latino-a- 
mericane, se bazează pe acu
mularea apelor in perioada 
ploilor șl utilizarea lor in 
perioadele secetoase.
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