
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, 0NIȚ1-VĂ!
Președintele Consiliului de Stat al Republicii

Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 

și tovarășa Elena Ceaușescu vor face 

o vizită oficială in Statele finite ale America

Intre 4 și 10 decembrie 1973, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste

România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
vor face o vizită oficială în

Statele Unite ale Americii, la 
invitația președintelui S.U.A., 
Richard. Nixon. și a soției 
sale, Patricia Nixon.

Constituirea Comitetului Național Român

RĂSPUNDERE • ORDINE • COMPETENȚĂ
pentru organizarea pregătirilor în vederea 

desfășurării Conferinței mondiale a populației
cerințe primordiale pentru realizarea 

sarcinilor la extracția de cărbune
LA TOATE MINELE VĂII JIULUI

Strădanii colective pentru ridicarea rodniciei 
abatajelor pe cote superioare

. -

Cum se cucerește 
un loc fruntaș 

pe exploatare
Zilnic peste 500 tone de cărbune 

trimise „la ziuă“
0 Rezultatele obținute — rodul mun

cii neobosite cu oamenii, al exem
plului personal al șefului de brigadă

Sîntem în abatajul 6133 
din stratul 18, blocul 
3 centru de la mina 

Paroșeni. Aici lucrează una 
din cele două brigăzi „geme
ne" de mineri conduse de co
munistul IO AN DEMETER. La 
locul de rriuncă domnește o 
vie activitate. Combainierul 
Dumitru Horozeanu toc
mai terminase de tăiat o fișie 
din panoul de cărbune și pre-

. 

gătea combina pentru o nouă 
tăiere. Grigore Luca, unul 
din cei mai buni mineri, Iu- 
liu Costea, Gheorghe Savin, 
Emil Diaconovici sînt prinși 
cu toții în iureșul muncii. In 
mijlocul lor se afla ca În
totdeauna șeful brigăzii, loan

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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La Consiliul de Stat, a avut 
loc, joi după-amiază, ședința 
de constituire a Comitetului 
Național Român de Organi
zare a Conferinței mondiale a 
populației, care va avea loc 
la București, sub egida Orga
nizației Națiunilor Unite, în 
perioada 19—30 august 1974.

Conferința mondială a popu
lației va dezbate probleme 
privind situația prezentă și 
viitoare a populației mondia
le, precum și relațiile ei 
cu dezvoltarea economică și 
bunăstarea socială, în contex
tul fenomenelor complexe ale 
societății umane contempora
ne.

La lucrările Conferinței vor 
participa : reprezentanți ai 
statelor membre ale Națiuni
lor Unite, ai statelor membre 
ale instituțiilor specializate, 
ai Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică, re
prezentanții instituțiilor speci
alizate ale Națiunilor Unite și 
ai Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, ob
servatori din partea altor or
ganizații interguvernamenta- 
!.e sau neguvernamentale, in
vitați de Națiunile Unite la 
Conferință.

Comitetul Național Român 
de Organizare a Conferinței 
mondiale a populației este 
alcătuit din :

președinte. Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat :

prim-vicepreședinte, Virgil 
Trofin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri :

vicepreședinți. Gheorghe 
Cioară, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, prof. Theodor Burghe- 
le, ministrul sănătății, pre
ședintele Comisiei Naționale 
de Demografie :

secretar Iosef Ionescu, se
cretarul Comisiei Naționale 
dez Demografie ;

membri : Lina Ciobanu, 
președinta Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al 
sectorului 2 București. Petre 
Lupu, ministrul muncii, Du
mitru • Popescu. președintele 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Cen

tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. 
Ion Cosma, ministrul turis
mului, Ion Datcu, ambasador, 
reprezentant permanent al

Republicii Socialiste România 
la O.N.U., Lucia Dobrescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar județean Brăila, Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Aca
demiei de Științe Sociale și 
Politice. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
icad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei Republi
ci Socialiste Rpmânia, Elena 
Peter, tehnician la Fabrica de 
încălțăminte „Clujana" din 
Cluj, Alex? Popescu, adjunct 
al ministrului educației și în- 
vățămîntului, Elena Poparad, 
vicepreședintă a Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor, Virginia Russ, repre
zentant al Republicii Socialis
te România în Comisia popu
lației a O.N.U., Traian Ștefă- 
nescu, ministru pentru pro
blemele tineretului, Ilie Șala- 
pa, director general al Direc
ției Centrale de Statistică.

In prima sa ședință de lu
cru, Comitetul Național Ro
mân de Organizare a Confe
rinței mondiale a populației 
a luat hotărîri privind pro
gramul său de activitate.

Agitația vizuală este pe 
fază. La mina Vulcan, grafi
cul întrecerii socialiste expri
mă sugestiv emulația ce dom
nește în aceste zile, Ia fron
turile de lucru din subteran, 
evidențiind fruntașii în între
cerea dintre colectivele sec
toarelor.

La mina Vulcan

CONSTANTIN DIACONES- 
CU, miner șef de schimb des
toinic din brigada de tineret 
condusă de Constantin Chi- 
țoiu a sectorului V de la mina 
Lonea. Numai în ultimele 
două zile, împreună cu harni
cii săi ortaci, au extras supli
mentar sarcinii de plan o 
cantitate de 61 tone de căr
bune. Este un succes lăudabil, 
pe măsura vredniciei mineri
lor care l-au obținut.

Câutâri cotidiene 
ia mina Dilja

• în centrul preocupărilor - perfec
ționarea organizării producției și a

muncii
*

• îmbunătățirea transportului, a a- 
provizionării brigăzilor de mineri

Am aflat încă de la primii 
pași făcuți în sediul adminis
trativ al întreprinderii că se
cretarul comitetului de partid 
pe care-1 căutam, deși era tre
cut de ora 14 încă nu ieșise 
din mină. Și, mărturisesc că 
aceasta nu era prima ocazie 
cînd a trebuit să-l aștept să 
sosească din subteran pentru 
a-1 întîlni și consulta în do
cumentarea la mina Dîlja. 
Dar iată-1 îmbrăcat în haine 
de „șut" și cu lampa electrică 
atîrnată de umăr ieșind din 
gura galeriei și îndreptîndu-se 
spre baie.

— ...Tovarășe Lupașcu v-am 
așteptat...

— Se poate. Am ținut însă 
să fiu de față la cîteva puncte 
de intrare și ieșire a persona
lului, la efectiiarea schimbu
lui.

— Noutăți, fapte inedite 
demne de consemnat la ga
zetă... •

— In orice caz rezultatele 
noastre sînt și, în viitor, vor 
fi în mod sigur mult mai 
bune. In 6 noiembrie am dat 
97 de tone peste preliminarul 
zilei. Timpul de muncă este 
în prezent mai bine valorifi
cat, mai eficient, fără a pre
tinde că am făcut totul. Două 
probleme deosebit de impor
tante preocupă în prezent co
mitetul nostru de partid și 
conducerea minei.

— Anume ?
— Prima — nu este nouă — 

organizarea mai judicioasă a 
producției și a muncii. Mă 
refer la necesitatea perfecțio
nării formelor de acordare a 
asistenței tehnice și la spori
rea eficienței acesteia pe tot 
parcursul întregului program 
de lucru și pe toate schimbu-

T. ȚAȚARCA
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EXCURSIE IN JUDEȚ
In cadrul acțiunilor 

organizate pentru cu
noașterea patriei, ele
vii Școlii generale nr. 
1 din Aninoasa, sub 
conducerea învățăto
rilor A. Varga și Iosif 
Simo, au întreprins o 
excursie în județ. Cu 
acest prilej tinerii au 
vizitat orașele Hațeg, 
Călan, Deva și Hune
doara.

DOUA COMENZI 
IMPORTANTE

In cadrul atelierelor 
de practică pentru fe
te și băieți ale casei 
de copii Uricani sînt 
în curs de execuție do
uă comenzi importan
te. Sub îndrumarea in- 

' structorilor de practi-

V_______ ___

că Rozalia Danciu și 
Petre Purece, fetele 
confecționează 11 cos
tume cu motive națio
nale locale pentru
dansuri, iar băieții
produc diferite obiecte 
de mobilă metalice 
necesare dotării labo
ratorului de fizică-chi- 
mie al școlii. Cadrele 
didactice folosesc cu 
bune rezultate ocazia 
executării celor două 
comenzi pentru culti
varea la elevi a de
prinderilor practice.

munca 
patriotica

Timp de 11 zile, 
peste 560 de elevi ai 
școlii generale nr. 4 
din Petroșani au efec
tuat ore de muncă pa
triotică la sortarea 
cartofilor în depozitul 
C.L.F. din localitate, 
dînd astfel o mînă de 
ajutor pentru asigura

rea unei bune aprovi
zionări de iarnă a 
populației și consumu
rilor colective.

O altă brigadă raportează:
$ 5 metri avansare pe zi, în abataj cameră

Din nou la ordinea zilei — 
mina Vulcan. Sectorul II — 
producție, condus de inginerul 
loan Diaconu, raportează pro
ducții de cărbune superioare 
față de cele obținute cu nu
mai o săptămînă în urmă. 
Intre brigăzile evidențiate se 
numără cele conduse de Pe
tru Aelincăi, care în abatajul 
cameră nr. 4, stratul 13, blo-

cul O, a realizat avansări de 
5 metri pe zi, Vespasian Că- 
tană și Constantin Pletea, de 
Ia abatajele frontale nr. 5 — 
sud și 6 203.

De astăzi a intrat în func
țiune în sector un 
abataj cameră în pilierul 
noului 4 — sud, stratul 
blocul O, cu o capacitate
producție de 100 tone pe zi.

nou 
pa-
13, 
de

La mina Paroșeni

Colectivul sectorului de pregătiri de la mina Paro
șeni a înregistrat în aceste zile ritmuri ascendente la 
săparea galeriilor pentru deschiderea noilor lucrări.

Astfel, minerii din brigada Iui ANISIE PARTE- 
NIE au executat în șase zile, 4 metri de galerie peste 
sarcina de plan în axul colector din stratul 15, blocul 
3 — nord. Dintre minerii cei mai buni din brigadă îi 
amintim pe DUMITRU 
MURGU.

Pe seama creș
terii productivi
tății muncii în 

abata je
îmbunătățirea organizării 

muncii, întărirea disciplinei, 
ca premise importante în asi
gurarea unei eficiente cores
punzătoare în procesul de pro
ducție, constituie preocupări 
permanente ale colectivului 
sectorului V din cadrul E.M. 
Petrila. In aceste condiții nu 
sînt surprinzătoare rezultatele 
constant bune pe care le înre-
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ÎMBRĂCĂMINTE DE 
IARNĂ

Pentru satisfacerea 
cumpărătorilor cu ar-

PRIMA FAZA A CONCURSULUI 
CULTURAL-ARTISTIC

Recent, Ia Grupul școlar minier Lupeni, 
s-a declanșat faza între clase a concursu
lui cultural-artistic, acțiune menită să a- 
tragă un număr tot mai mare de elevi 
în activitatea culturală. Prima probă a 
acestui concurs a adus pe scenă pe soliș
tii de muzică populară. Alături de elevii 
consacrați din anii II și III s-au prezentat 
cu succes și elevii din anul I.

Punctajul maxim (30 de puncte) cumu
lat de elevii ALEXANDRU GONCIULEA 
anul III O, ION PINOȘANU anul III G, 
ION UDREA anul III A și RADU GAIȚA 
anul I A, aduc pe primul Ioc clasele lor. 
Următoarele probe urmează să definitive
ze clasamentul general al concursului cul
tural-artistic, organizat din inițiativa co
mitetului U.T.C. pe școală, cu sprijinul 
susținut al cadrelor didactice.

ticole de sezon, unită- 
țiile comerciale specia
lizate din Valea Jiu
lui au fost aprovizio 
nate cu importante 
stocuri de hnbrăcă- 
minte de iarnă. Bu
năoară magazinul nr. 3 
de confecții pentru 
bărbați din strada Re
publicii Petroșani, a 
pus zilele acestea în 
vînzare diferite pal
toane, haine vătuite, 
scurte de relon și alte
le. De menționat că a- 
ceste articole de îm
brăcăminte se vînd și 
în rate.

MOSTRA DE 
NEGLIJENȚĂ

Unitatea de jucării 
pentru copii situată pe 
strada Republicii, Pe
troșani, a afișat, la 
timpul său, deasupra 
vitrinei și în cele două

DARABA și GHEORGHE

De luni

Pentru că la Uricani o clă
dire bună, spațioasă stătea de 
multă vreme părăsită, uteciș- 
tii au dorit s-o transforme în- 
tr-un club al tineretului. Mi
na Uricani, căreia îi aparținea 
clădirea a fost de acord, a o- 
ferit chiar și materiale pentru 
amenajările lui. Comitetul 
Central al U.T.C. a alocat din 
fondurile sale, suma de bani 
necesară punerii la punct a 
clădirii. Toate acestea se pe
treceau la sfîrșitul lunii iunie, 
urmînd ca în scurt timp clu-

părți laterale ale a- 
cesteia, panouri meni
te să atragă atenția 
cumpărătorilor asupra 
zilei de I Iunie „Ziua 
internațională a copi
lului".

Dar... iată cum înțe
leg unii operativitatea 
reclamei în comerț. Ne 
găsim în luna noiem
brie și panoul cu ins
cripția „Decada bu
curia copiilor — 20
mai — 1 iunie" și a- 
cele două’laterale, tot 
legate de această dată, 
se mai găsesc și astăzi 
etalate la intrarea în 
unitate.
Ar fi timpul ca panou

rile de mult perima
te, să fie înlocuite

LA SFIRȘIT DE SAPTAMINĂ •

Casele de cultură și cluburile oferă 
minerilor și familiilor lor posibilități 
diversificate de educație și recreere

Activitatea, cultural-educativă și artistică din Valea Jiului se 
află intr-un necontenit proces de perfecționare, în pas cu reali
tatea. Criteriul care călăuzește aceste eforturi - în cea mai mare 
parte ale artiștilor amatori, oameni de diferite profesiuni, dar cu 
pasiune comună : dragostea pentru frumos - este acela al apro
pierii de locurile muncii și atragerea oamenilor la o diversitate 
de posibilități pentru petrecerea plăcută și utilă a timpului 
liber. Activitatea cultural-educativă se intensifică, așa cum e fi
resc, în zilele de la fiecare sfîrșit de săptămînă. Ce ne oferă 
cluburile muncitorești și casele de cultură din municipiu simbăta 
și duminica ? - a fost întrebarea ce am adresat-o factorilor cu 
responsabilități în domeniu.

— Ind^jînd de la ora 10 
fanfara din Vulcan va sus
ține, sîmbătă, în foișorul a- 
menajat pentru astfel de ma
nifestări în oraș, un concert 
de muzică de promenadă. 
Dar locul principal de des
fășurare al acțiunilor cul
turale, cum e și firesc, va fi 
clubul muncitoresc. Progra
mul nostru a fost organizat 
minuțios și are scopul de a 
oferi un evantai cît mai larg 
de posibilități culturale sau 
recreative. De la ora 10, în 
sala bibliotecii se prezintă

recenzia unor volume recent 
apărute, un concurs de șah 
și tenis de masă organizat la 
club și căminul muncitoresc 
iar în sala cineclubului are 
loc. o gală a filmului.de a- 
matori (filmele „Coloana in
finitului", „Răzbunarea", „O 
zi din viața unui brigadier"). 
Tot pentru sîmbătă am mai 
prevăzut o audiție muzicală 
și un concurs de șah. tenis 
și popice pe echipe (la care 
participă minele Vulcan, Pa
roșeni, preparația Coroești, 
sindicatele învățămînt și me-

dicd-SahitarC), meciuri de 
fotbal (și între echipe femi
nine I), o seară cultural-dis- 
tractivă pentru tineri (de la 
ora 19) organizată înt-un 
mod atractiv împreună cu co
mitetul orășenesc U. T. C. 
Duminică acțiunile vor con
tinua, de Ia ora 10, cu con
certul fanfarei pe terenuri 
sportive unde vor avea loc 
întreceri de fotbal și hand
bal, la club spectacole ale 
teatrului de păpuși din Ga
lați, o consfătuire cu citito
rii la bibliotecă, audiții mu
zicale, jocuri distractive. 
Spectacolul Teatrului „Valea 
Jiului" (ora 18) cu comedia 
lirică „Jocul de-a vacanța" 
de Mihail Sebastian va în
cheia aceste două zile de 
manifestări cultural-educati
ve, artistice și sportive, des
tinate locuitorilor orașului 
nostru (Nicolae Bîldea, di-

T. SPĂTĂRII
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de zile, la Uricani se fol „naște ‘ 

un club al tineretului

Meșterii cooperativei 
„Deservirea'* amînă 
momentul inaugural

bul să-și deschidă ușile stînd 
la dispoziția tineretului din o- 
rașul Uricani pentru a-și pe
trece aici timpul liber.

Miercuri (7 noiembrie a.c.) 
la clubul tineretului din U- 
ricani, Sterminos, nu-și pe
treceau timpul liber tinerii, ci 
meșteri mulți lucrau de zor 
la uși și ferestre, la instalații. 
Unde pînă atunci nu prea ve
deai pe cineva apropiindu-se 
de clădire, acum toți mește
rii tîmplari ai cooperativei 
meșteșugărești „Deservirea" 
împresuraseră din toate părți
le clădirea și-i dădeau zor cu 
lucrările la club. Conducerea

Cooperativei, le-a trimis la 
Sterminos chiar și salariile 
numai să nu piardă meșterii 
vreo clipă de muncă.

Dacă așa ar fi mers treburi
le de la început, de bună sea
mă că lucrarea ar fi fost sfîr- 
șită de mult. Dar și acum, da
că nu interveneau organele de 
partid, poate că mai așteptau 
tinerii mult și bine după lă
cașul lor de cultură. Da, tre
buia să vină neapărat cineva, 
să-i „scuture" puțin pe cei 
care s-au angajat să execute 
amenajările la clădirea desti
nată clubului !

Iată, ce spun mai marii diri

guitori ai Cooperativei „De
servirea" din Lupeni în legă
tură cu lucrările ce trebuia să 
le execute ; să monteze tîm- 
plăria respectivă' — ușile , și 
geamurile. Tovarășul preșe
dinte al cooperativei, Iosif 
Negoțiu s-a justificat astfel ;

— Noi avem de făcut numai 
tîmplăria. Am mai lucrat și 
pînă acum, am dus acolo și 
materiale dar s-au furat. Vi
cepreședintele Ciobanu de la 
noi, se ocupă personal de a- 
ceastă lucrare.

Tovarășul vicepreședinte 
Gheorghe Ciobanu a găsit și 
dumnealui justificări și a în
cercat să ne convingă că > 
„Noi nu sîntem vinovați pen
tru întîrziere. Avem progra-

Ionica FIERARI?
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Femeile — participante active la viața municipiului. 
Programul TV pentru săptămînă viitoare.
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Din viața organizațiilor de partid. .
Pe orice timp, la datorie — însemnare în cadrul 
concursului corespondenților voluntari.
Caleidoscop.
Adevărul despre farfuriile zburătoare.
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• O.N.țJ.: Dezbaterile 
din Comitetul politic 
și pentru securitate 
al Adunării Genera
le

• Lucrările Conferin
ței pentru securitate 
și cooperare în Eu
ropa
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Din viata organizațiilor de partid
In atenția 

preparatorilor — 
calitatea cărbunelui

Recenta adunare a activu- 
fai de partid de la Exploa
tarea de preparare a cărbu
nelui Valea Jiului a analizat 
realizările obținute pe nouă 
luni ale anului și a stabili^ 
un program de măsuri pen
tru înfăptuirea integrală a 
sarcinilor de plan pe între
gul an.

In cadrul adunării au fost 
analizați cu toată responsa
bilitatea indicatorii de plan, 
în special indicatorii canti
tativi la cărbunele spălat. 
Analiza făcută a subliniat 
faptul că nerealizarea recu
perărilor la cărbunele spe
cial se datorește conținutului 
sporit de cenușă. Este sem
nificativ de menționat i că 
cenușa globală a cărbunelui 
spălat a fost depășită cu 0,3 
puncte.

Numeroși vorbitori, prin
tre care ing. Francisc Apell 
de la secția Coroești, Gri- 
gore Geamancu de la Lu- 
peni, S. Constantinescu, sec
ția Petri^i s-au referit pe 
larg la deficiențele care mai 
persistă în funcționarea uti
lajelor de spălare. Proble
mele calității cărbunelui au 
fost abordate și de ing. Ti- 
beriu Kelemen, șefbl labo
ratorului C.T.C. care a pro
pus unele măsuri, între care 
întărirea răspunderii per

sonale a fiecărui salariat 
la locul de muncă,' întărirea 
exigenței din partea perso
nalului C.T.C., în eliberarea 
buletinelor de calitate pen
tru ca produsele necorespun
zătoare să nu mai părăsească 
întreprinderea.

Constantin IOVANESCU, 
membru al comitetului 

de partid al E.P.C.V.J — 
Coroești

Panou de onoare
Intre mijloacele de stimu

lare morală a salariaților. 
folosite de comitetul de 
partid al complexului C.F.R., 
Se numără și popularizarea 
fruntașilor în muncă, prin 
intermediul panoului de 
onoare. Un astfel de panou 
se află în stația de călători 
Petroșani, unde sînt expuse 
fotografiile unor ceferiști 
care s-au evidențiat prin mo
dul ireproșabil de îndeplini
re a sarcinilor de serviciu. 
Intre aceștia se numără ma- 
nevranții Ion Gabor, Mihai 
Popescu, Ioan Andrași, Vic-, 
tor Necșu, Constantin Majon, 
magazionerii Grigore Orvas, 
Nicolae Pasarte, impiegații 
Viorel Jecan, Iosif Liszka, 
Hie Marioane, revizorii Hie
Șoldea și Gheorghe Șuta.

Alături de acest panou se 
află și o gazetă intitulată 
„Reflector*1. De fapt aceasta 
nu reflectă nimic, cu toate 
că și în rîndul ceferiștilor 
se manifestă destule aspec
te negative. Oare colectivul

de redacție al gazetei „Re
flector" n-are nimic de „lu
minat" î

„Sfredelușur
Caricatura este o armă e- 

îicientă pentru îndreptarea 
lipsurilor. Păcat însă că a- 
ceasta nu este folosită cu 
regularitate împotriva tui u- 
ror celor care fac abateri 
de la disciplina muncii. La 
E. M. Lupeni se află o astfel 
de gazetă satirică intitulată 
„Sfredelușul". Caricaturile 
expuse aici prezintă cîteva 
cazuri de încălcare a disci
plinei muncii. Una dintre 
ele îl reprezintă pe munci
torul Albert Doczo de la 
sectorul XII dormind pe 
podul de trecere peste ban
da transportoare nr. 1. Altă 
caricatură o redă pe munci
toarea Valeria Sava de la 
depozitul de lemne în ace-’ 
eași situație. Este bine că 
se ia atitudine combativă 
împotriva celor care încalcă 
disciplina muncii, chiulesc.

Rău este că aceste exem
ple negative sînt prezentate 
cam de multă vreme. E ca
zul să fie schimbate, căci la 
mina Lupeni mai sînt și alte
le mai recente, care merită 
să fie prinse în „Sfredeluș".

Comitetul de partid, co
mitetele sindical și U.T.C. 
din exploatare, a căror or
gan este gazeta satirică, ce 
părere au ?

încrengătură autumnală pe 
strada Republicii din Petroșani.

Bilanț bogat
în recolta de struguri

Pe orice 
timp, 

la datorie
Spre toate unitățile 

miniere diti Valea Jiu
lui se îndeaptă zilnic 
zeci de mașini încăr
cate cu utilaje, piese 
de schimb și diverse 
materiale de la De
pozitul central Varni- 
ța. Aici sosesc măr
furi ce se exprimă 
cantitativ în mii de 
tone și valoric înv 
milioane de lei. Zil
nic se descarcă-în- 
carcă In depozitul 
Varnița circa 25 de 
camioane, iar într-o 
lână de zile în medie 
peste 20 de vagoane. 
Manopera de încărca- 
re-descărcare a aces
tor mărfuri o execută 
muncitorii încărcători 
— descărcători. Prin 
palmele bătătorite de 
muncă ale acestora 
trec zilnic numeroase 
valori materiale a că
ror manipulare recla
mă un mare efort fi
zic și foarte multă a- 
tenție. Despre oame
nii de la încărcări- 
descărcări de aici 
vreau să vorbesc în 
rîndurile de față. A- 
cești oameni nu țin 
cont niciodată de 
prognozele buletine
lor meteorologice. 
Aici există un singui

meu munca

CUNOAȘTEREA Șl RESPECTAREA INTOCAAI
A NORMELOR DE PROTECTIE A MURII -

cale principala de urmat pentru prevenirea accidentelor pe șantiere
Este cunoscut faptul că ne- 

luarea măsurilor de protecție 
la locurile de muncă creează 
pericole de avarii și acciden
te cu urmări din cele mai 
grave, cu repercusiuni neplă
cute pentru producție și pen
tru personalul implicat.

Din analiza efectuată de fo
rul competent asupra cauze
lor accidentelor de muncă cu 
incapacitate temporară care 
s-au produs la șantierele apar
ținând Grupului de șantiere 
Petroșani al T.C.H., în cursul 
semestrului I al anului 1973, 
reiese că nu s-a făcut încă to
tul pentru eliminarea cauzelor 
generatoare de accidente. 
Desfășurînd filmul evenimen
telor petrecute, iată doar u- 
nele dintre consecințele gre
șelilor săvîrșite :

Dulgherul Ștefan Bartăș de 
la șantierul 4 Lupeni, se ac
cidentează la mînă cu topo
rul ; muncitorul necalificat 
Ioan Covaci de la șantierul 3 
Vulcan cuplînd un furtun de 
la robinet cu apă caldă și-a 
produs arsuri; zidarul Gheor
ghe Sandu, la blocul DII din 
Petrila. în timp ce o benă cu 
motor, legată în cîrligul ma

caralei era lăsată pe planșeu, 
la locul de lucru al zidarilor, 
și-a prins piciorul între con
tainer și planșeu; zidarul Du
mitru Poticaru de la șantierul 
1 Petroșani a căzut de pe o 
schelă de la 2 metri înălțime, 
fixată necorespunzător; Au
rel Chirilă, muncitor necalifi
cat la șantierul 3 Vulcan a 
pășit într-un gol de pe terasă 
și a căzut de la 16 metri; 
Emil Dan, fierar-betonist la 
lotul Petrila, în timp ce trans
porta o cantitate de fier-beton 
s-a accidentat prin cădere ; 
Emilia Lumperdeanu, munci
toare necalificată la șantierul 
4 Lupeni, a fost călcată pe 
piciorul stîng de roata unui 
peridoc ; Mareș Mărăscu, 
muncitor necalificat la balas
tiera de la Jiu, încercînd să 
remorce o mașină cu cablu 
flexibil la întinderea aces
tuia, a fost lovit și acciden
tat la mîna dreaptă ; Alexan
dru Petcu, muncitor necalifi
cat la șantierul 1 Petroșani, 
la descărcarea unui vagon cu 
balast și-a prins degetul de 
la mîna dreaptă la oblon ; 
luliu Racz, zidar Ia șantierul

1 Petroșani, cînd a desprins 
găleata cu mortar dm cîrli
gul unei macarale fereastră 
s-a lovit la mîna dreaptă de 
parapetul schelei; Ilie An- 
drelca, șef de echipă la șan
tierul 3 Vulcan, la descărca
rea unui vagon cu cărămidă 
și-a prins capul sub platfor
mă, accidentîndu-se.

Exemplele sînt numeroase. 
După cum se poate constata 
cauzele lor derivă în primai 
rînd din neaplicarea cores
punzătoare a unor reguli ele
mentare de protecție a mun
cii, manifestîndu-se cel mai 
adesea neglijența din partea 
celor accidentați.

Ce dovedesc toate aceste a 
bateri ? In primul rînd că 
împricinații nu au. manifestat 
destul interes pentru respec
tarea strictă a regulilor de 
protecție a muncii și, în ace
lași timp, că nu există pe șan
tiere suficientă preocupare 
din partea factorilor responsa
bili pentru a se crea în timpul 
lucrului o stare de veghe con
tinuă. asupra respectării cu 
rigurozitate a normelor im
puse, aceasta fiind singura

cale în măsură să asigure pre
venirea și eliminarea totală 
a accidentelor. Să conchidem, 
prin urmare, un fapt: este 
strict necesar să se urmăreas
că, la fiecare punct de lucru, 
de către fiecare maistru ca 
instruirea muncitorilor să fie 
temeinică și privită cu tot 
simțul de răspundere.

Problema disciplinei de 
protecție a muncii reclamă și 
în construcții o preocupare 
sporită. Grupul de șantiere 
Valea Jiului a dovedit în de
cursul anilor că știe și poate 
organiza procesele de muncă 
astfel îneît să elimine cauzele 
generatoare de accidente. Stă 
în putința organizatorilor 
proceselor de muncă pentru 
a permanentiza acest lucru și 
este de dorit ca faptele petre
cute și menționate mai sus 
să nu se mai repete, eliminînd 
în acest fel cauzele acciden
telor și implicațiile nefaste 
ale acestora.

George CAT AN A, 
inspector de stat teritorial 
pentru protecția muncii — 

Hunedoara—Deva

cuvlnt de ordine : pe 
orice timp — la da
torie 1 Ploilor și vîn- 
turilor reci de toam
nă, ei le opun manta
lele din foaie de cort, 
zăpezii și frigului — 
călduroasele pufoici, 
iar soarelui torid al 
verilor — maiourile 
simple sub care se în
cordează trupuri oțe- 
lite și bronzate.

fmpărțiți în toate 
sectoarele de activi
tate ale depozitului, a- 
cești oameni necunos-, 
cuți contribuie zi de 
zi la aprovizionarea 
exploatărilor miniere 
din Valea Jiului cu 
toate cele necesare. 
Să facem o scurtă vi
zită la fronturile lor 
de lucru. Iată-i pe cei 
ce-1 au în frunte pe 
Dumitru Băltățoiu. Șe
ful de echipă împar
te lucrul. Frații Dia- 
conescu Ilie și Cons
tantin, Gheorghe Popi
ca, Alexandru Curca, 
Pantilimon Rujan, 
llie Răducanu, Torna 
Nica se duc într-un a- 
numit sector al depo 
zitului. Aurel Borlea, 
Ion Murgoi, Vaier 
Bile, în altă parte. Ca 
o dovadă a prețuirii 
calităților de bun or

ganizator de care se 
bucură în rîndul co
lectivului, Dumitru 
Băltățoiu a fost coop
tat membru al comi
tetului de partid al 
B.A.T.P.S. EI iubește 
deopotrivă munca și 
oamenii cu care lu
crează. Bunăoară, deși 
i-am spus că vreau să 
scriu despre oamenii 
de la încărcări-des- 
cărcări de ia Varnița, 
m-a rugat să amintesc, 
dacă se poate, și des
pre șeful de depozit, 
Carol Reiff, despre 
buna gospodărire a 
sectoarelor depozitu
lui asigurată de că
tre Adriana lordăches- 
cu, Mariana Lejek, 
Constantin Tănase, 
Elvira Rovinaru, Ghi- 
zela Laszlo și despre 
munca de zi cu zi a 
muncitorilor Nicolae 
Honcea, Emilian Dră- 
ghici, Aurel Drăghici, 
Elisabeta Deleanu și 
alții.

Fiecare din majori
tatea acestor descăr- 
cători-încărcători a- 
parține la trei fami
lii. Da la, trei familiil 
Prima din aceste fa
milii se află la depo- 
zit-colectivul de mun
că, a doua, la „căsu

țele din deal de Var
nița" — colectivul că- 
miniștilor, și a treia 
— cea de acasă, de 
la țară, nevestele și 
copiii pe care îl vizi
tează săptămînal.

La „căsuțele din 
deal de Varnița" au 
radio și, de cîteva zi
le, și televizor.

Constantin Bălțatu 
e omul cu cărțile. Stă 
mereu aplecat asupra 
lor că tare-i plac. 
Constantin Urîțescu și 
Dumitru Croitoru au 
ce au cu șahul. Cei
lalți, o parte vizio
nează programul la 
televizor, alții gătesc, 
ca la ei acasă.

Pe acești oameni, 
după cum vedeți, îi 
caracterizează hărni
cia și modestia. Mun
ca lor reprezintă însă 
o parte din eforturile 
ce se depun pentru ca 
minerii să se poată 
bucura de toate con
dițiile necesare rea
lizării plqnplui. A- 
ceastă muncă modes
tă, utilă, le dă depli
ne satisfacții.

Gh. BOZU. 
tehnician principal 
B.A.T.P.S. Petroșani

Culesul viildr s-a încheiat. 
Potrivit evaluărilor recolta de 
struguri din acest an este cu 
peste 50 000 vagoane superioa
ră mediei din anii 1971—1972. 
Ea este, de asemenea, supe
rioară anilor precedenți și sub 
raport calitativ. Piețele au 
fost astfel mai bine aprovizio
nate cu struguri, iar combina
tele și centrele de vinificație 
au lucrat din plin, realizînd o 
producție de vin cu peste 3 500 
vagoane mai mare față de 
prevederi. Pentru a putea să 
valorifice și să conserve pro
ducția sporită de vinuri, anul 
acesta capacitatea de vinifică- 
re s-a mărit cu peste 7 000 
vagoane, iar cea de depozitare 
cu 2 800 vagoane. Semne bu
ne se anunță și pentru anii vi
itori.

(Agerpres)

A APĂRUT

Revista ,.Lumea“ nr. 46
A apărut revista „Lumea11 nr. 46. Din sumar reți

nem un comentariu pe marginea vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
Ia Teheran.

Ministrul de externe al României, George Maco- 
vescu, acordă, în acest număr, revistei, un amplu in
terviu privind poziția României față de o serie de 
probleme internaționale la ordinea zilei.

Un mare volum de informații și comentarii se re
feră la evoluția situației politico-diplomatice din Ori
entul Apropiat.

In cinstea celei de-a 56-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, revista „Lumea11 pu
blică o corespondență din Moscova despre relizările 
oamenilor muncii din Uniunea Sovietică.

Revista „Lumea11 continuă, în acest număr, serialul 
consacrat tragicelor eVenimNfcte de la Dallas de acum 
10 ani cu un nou episod : „Clanul Kennedy în prima 
generație11. ►

AȘTEPTĂM O SOLUȚIE...
Pe strada Slătinioara, vizavi 

de centrala termică, se află 
un depozit de carburanți să
pat în coasta dealului. Cîndva, 
el a aparținut Grupului de 
șantiere al T.C.H., acum, însă, 
este închiriat de C.L.F. pe 
timp de cîteva luni, pînă se 
va găsi alt teren corespunză
tor pentru construirea unui 
depozit departe de locuințe, 
fără să mai prezinte vreun 
pericol de incendiu.

Că pericolul de incendiu 
planează în permanență aici, 
rezultă din sesizările pe care 
cetățenii din cartier le-au 
făcut pînă acum. Iată ce scrie 
în acest seni cetățeanul Eme- 
ric Biro, domiciliat în apro
pierea depozitului de carbu
ranți :

„In ziua de 21 octombrie 
a.c. am observat o dîră de 
fum ce se înălța în spatele

depozitului. Am alergat acolo 
să văd ce se întîmplă. Am 
găsit doi copii care au aprins 
un foc lîngă depozit. Unul 
din ei, pe nume Pascu, domi
ciliat în cartierul Carpați,

NOTĂ
m-a 1 ajutat să sting focul. Ce
lălalt nu a vrut să spună cum 
îl cheamă și a fugit, dar a- 
mîndoi copiii au înțeles peri
colul incendiului pe care pu
teau să-I provoace.

Acest lucru se întîmplă da
torită faptului că depozitul de 
carburanți nu este păzit, așa 
cum se cere de regulamente.

Mai mult decît atît, șoferii 
C.L.F. care alimentează mași
nile aici nu au nici un res
pect față de munca noastră, 
a cetățenilor. Zilnic ne dărîmă

gardurile, ne împroașcă cu 
noroi pereții caselor.

Oare organele în drept nu 
sînt în putere să dispună mu
tarea depozitului în altă 
parte, unde să nu mai pro
ducă atîtea griji

Desigur că pot ceea ce tre
buie îăcut cu depozitul în 
discuție ! Rămîne numai să se 
ia în considerare situația re
latată. Cît despre copiii care 
aprind focul în apropierea 
depozitului de carburanți, 
pînă la mutarea lui într-un 
loc mai izolat, trebuie atențio
nați părinții și dascălii pen
tru a-i supraveghea, evitînd 
producerea unui incendiu care, 
s-ar putea solda cu urmări 
neprevăzute.

Să sperăm că apelul acesta 
nu va rămîne fără ecou...

C. H.

CALEIDOSCOP

Sistem unitar de reriîicare și apreciere 
a graduîui de pregătire iiiică 

și sportivă a elevilor
Ministerul Educației și Invă- 

țămîntului a elaborat un sis
tem unitar de verificare și a- 
preciere a gradului de pre
gătire fizică și sportivă a e- 
levilor. In baza noului act 
normativ, realizat în vederea 
îmbunătățirii conținutului ac
tivităților de educație fizică și 
sport, predate în școli, o serie 
de probe de specialitate devin 
obligatorii. Acestea vizează în
deosebi verificarea calităților 
motrice ale elevilor : viteză, 
forță, îndemînare, rezistență, 
însușirea unor ramuri de 
sport, precum și participarea 
la acțiuni turistice sau com

petiții sportive de masă — 
serbări, demonstrații, parăzi. 
crosuri, întreceri de schi, înot.

Măsuri similare au fost a 
doptate și în direcția creșterii 
contribuției educației fizice și 
sportului la dezvoltarea ar
monioasă și întărirea sănătății 
tineretului care studiază in 
invățămîntul superior. Noile 
cerințe, privind controlul și 
aprecierea studenților în do- 
ipeniul respectiv, prevăd, pe 
lîngă testele de verificare a 
calităților motrice, participa
rea la acțiunile de profil.

(Agerpres)

Vedere spre mina Paroțeni 

- o modernă arhitectonică 

minieră in Valea noastră.

Foto ; I. LEONARD

In fondul de cărți al Biblio
tecii Academiei Republicii 
Socialiste România a tos. 
descoperită o operă geogra- 

z fică de o deosebită impor
• tanță, al cărei autor rămîne 
' deocamdată necunoscut. Vo- 
Ilumul, căruia îi lipsesc 

paginile de început și sfîr- 
Ișit are trei capitole : „Car 

tea părții dinții : Europa"

I „Cartea părții a doua întru 
care cuprinde izvodirea A

Isiei" și „Africa sau a treia 
carte în care se vorbește de 
izvodirea Africei". Se presu

Ipune că lucrarea a cuprins 
și un capitol despre Ameri- 
Ica, deoarece autorul afirmă 
undeva în text: „Voi da a 
înțelege America". Dar a-

I cesta s-a pierdut. Cercetări- 
I le au dus la concluzia că 
I volumul a fost scris de un 

cărturar, în Oltenia, prin se
colul al XVlI-lea. EI este și 
un cunoscător al literaturii 
române, menționînd pe Mi
ron Costin „ce a fost logofăt 
mare“ și pe Grigore Ure
che „ce a fost vornic mare și 
au scris a doua descălicătură 

Ia Țării de la Dragoș". Intre 
alte descripții geografice fă- 

Icute cu meticulozitate știin
țifică și mai puțin literară, 
deosebit de interesante sînt 
cele referitoare la China.*

Institutul de sănătate pu
blică și cercetări medicale 
din Cluj a finalizat un stu- 

■ diu efectuat pe aproape 
• 14 009 de copii și tineri din 

difșrite localități, privind 
măsura în care nivelul cultu 
ral al părinților poate să 
constituie o premisă, în ca
drul ambianței familiale, 
pentru perfecționarea dez 
voltării psihosomatice și a 
daptabiiitatea tinerei gene
rații. Potrivit studiului, în 
localitățile cu caracter indus 
trial și cu o populație avînd 
un grad mai ridicat de școla
rizare, copiii au talie și greu
tate superioare mediei. Un 
rezultat similar a fost cons 
tatat și în privința proceselor 
psihice și reacțiilor neuro 
motorii. Copiii ai căror pă 
rinți au un grad de școlari 
fate mai ridicat asimilează 
cunoștințele, începînd cu în
vățarea vorbirii și a mersu 
lui, într-o proporție mai ma- 

j re.
I Alături de relația dintre 

caracterul familiei și dez
voltarea psihică a copiilor a 
fost cercetată variația adap
tabilității Ia cerințele vieții 
colective a școlarilor.

Observațiile au arătat că 
tulburările de adaptare pot 

i fi influențate și de alte îm

prejurări decît școlaritab 
părinților (poluarea, obose. 
la, morbiditatea in famiii< 
caracterul dezorganizat a • 
familiei cauzat de alcoolisu I 
abandon, divorț), educații | 
familiară greșită, răsfăț, ne 
supraveghere și altele.*

Intr-un șir ue țări, iradie 
rea cu izotopi a devenit • •
tehnică curentă pentru con 1 
servarea produselor alimen | 
tare. Conservarea atomici i 
constituie o preocupare 5 
pentru specialiștii din țari 
noastră. Lucrările experi 
mentale sînt menite, în prin • 
cipaj, a contribui la preci I 
zarea efectelor noii tehnici ] 
Sînt studiate, între altele 
posibilitatea de a opri, cu a 
iutorul radiațiilor gamma 
încolțirea- cartofilor, altera 
rea căpșunilor,. a sucului de 
struguri, șuncii, mezelurilor 
de a determina prelungirea 
perioadei de păstrare a ali
mentelor. De asemenea, se 
experimentează iradierea or ■ 
zului (pentru a se reduce J 
pierderile la maltificare) 
stimularea — pe cale nu 
cleară — a activității drojdi 
ilor în scopul măririi ran 
damentului Ia fermentație 
etc. In cadrul aceluiași pro 
gram sînt incluse încercări 
le de iradiere a ouălelor s! 
preparatelor din ouă. în ve 
derea distrugerii paraziților 
de Salmonela, periculoși si 
organismului uman.

* ILa Racoșul de Sus, ju | 
dețul Covasna, într-un sec- i 
tor de exploatare la supra 
față a lignitului, un buldozer . 
a scos întîmplător la lumi I 
na zilei o frumoasă perechi I 
de colți de mastodont. I 
„Dinții" de fildeș măsoară ] 
fiecare aproape 3 m lungi ■ 
ine. Cu ajutorul carbonului I 
radioactiv (C 14) specialiști1- ' 
au determinat vîrsta uriașii | 
Iui anima) care a trăit cînd- • 
va pe acele meleaguri : 6 !
milioane de ani. Exemplare ; 
Ie găsite la Racoșul de Sus » 
și restaurate de Valențiu Ko 
sa, șeful laboratorului do 
control al calități» din ca- I 
drul întreprinderii miniere • 
respective, sînt considerate I 
a fi printre cele mai mari J 
și mai frumoase găsite pînă i 
acum pe continentul eurn- I 
pean.

Colții de mastodont au 1 
fost expuși în Muzeul între 1 
prinderii miniere Căpeni j 
Baraolt, care cuprinde nu- | 
meroase piese rare și foar i 
te valoroase, descoperite de I 
mineri în adîncurile pămîn . 
tului.

Echipele conduse de Elena Moșoiu, betoniști, și Constan
tin Ebîncă, montori cofrajeplan universale, sînt două forma
ții de constructori care au participat, împreună, la „înălțarea'* 
în timp record, doar în două luni, a blocului turn A-l, cu 
11 nivele, din Vulcan.

Iată-1 pe cîțiva din membrii formațiilor într-un efort co
mun pentru intensificarea ritmului de execuție.

„Farfuriile zburătoare11 nu 
sînt nimic altceva decît o 
nouă armă strategică care 
dispune de posibilități diver
se și inimaginabile, afirmă 
colonelul Stiepan Korda. Es
te vorba de baloane din 
plastic umplute cu heliu sau 
hidrogen care le face mai 
ușoare decît aerul și le per
mite să plutească la mar; 
înălțimi ceea ce le și dă de
numirea de baloane automa
te plutitoare. Cu toate că 
sînt folosite de rriulți ani, 
forțele militare care le lan
sează au adoptat măsuri 
foare minuțioase pentru a le 
camufla și a crea convinge
rea că este vorba de obiecte 
sburătoare aparținînd 
sisteme planetare. Au 
dat astfel pentru a 
neclarificată existența 
asemenea corpuri.

Cît de interesate sînt for
țele militare ce utilizează a- 
ceastă armă nouă în camu
flarea ei, în păstrarea secre
tului privind existența și ac
țiunea ei, se poate conchide 
din propaganda bine organ: 
Zată menită să imprime con
vingerea că este vorba în- 
tr-adevăr de farfurii' zbură
toare folosite de ființe inte
ligente din spații cosmice 
nedescoperite încă. In străi
nătate se finanțează din plin 
serii întregi de reportaje, 
cărți, filme, filme de televizi
une destinate milioanelor de 
oameni care, neinformați și 
sub influența imaginației, 
acceptă o asemenea propa

gandă drept calea de cău
tare a noului și a elementu
lui nedescoperit încă adu- 
cîndu-și astfel ei însuși con
tribuția la camuflarea ade
văratului scop și a adevăra 
tei acțiuni a armei strate 
gice noi. De altfel, este su
ficient să se răsfoiască nu
merele din septembrie ale 
multor cotidiene iugoslave 
sau ale altor ziare de seară

militare care posedă baloa
ne automate plutitoare au 
interes să folosească o ase
menea circulație de curenți 
de aer. In asemenea con
diții ele își verifică capaci
tatea de utilizare a baloane- 
lor în scopul militar, de lup
tă, avînd obiective foarte di
verse : strîngerea de date 
meteorologice, stabilirea gra
dului de radioactivitate al

darurile nici nu le pot în
registra. Observarea vizuală 
a unui asemenea balon este 
posibilă numai în cazuri ex
cepționale cînd se află în
tr-un anumit unghi față de 
om a cărui vedere nu este 
total orbită de lumina in
tensă a Soarelui. Fenomenul 
are loc la răsăritul și apu
sul soarelui, în timp ce 
noaptea baloanele automate

ției iugoslave, inginerul Mir- 
ceta Panici, cunoscut mai 
mult în străinătate decît in 
Iugoslavia datorită unei lu
crări în care expune rezul
tatele măsurătorilor sale, a 
perfecționat primul în Eu
ropa, metoda stabilirii co
ordonatelor baloanelor plu
titoare, în modul cel mai 
simplu și cel mai rapid.

Prin aplicarea analizei pa

altor 
proce- 
păstra 

unor

despre farfuriile zburătoare
— Declarațiile colonelului sîrb STIEPAN KORDA

Ită, cu ajutorul apărării anti- 5

I5
din Iugoslavia pentru a se 
constata că nici populația iu
goslavă nu este imună la 
influența unei asemenea ac 
tivități de spionaj, respectiv 
la propaganda ' desfășurat: 
de forțele militare străine.

Lansarea acestor baloan 
zburătoare este limitată ir 
timp, pe o perioadă scurtă îr 
decursul unui an calendars 
tic, 'desfășurîndu-se în ge 
neral toamna și mai rar pri 
măvara. Aceasta se explică 
prin faptul că soarele de- 
plasîndu-se în această pe
rioadă aparent de la tropi 
cui de nord spre cel 
provoacă o circulație 
tal-lineară a maselor 
în direcția vest est.

de sud 
orizon- 
de aer 
Forțele

atmosferei, descoperirea 
frecvențelor unor stații de 
radio sau radaruri, depista
rea armei nucleare chimice 
sau biologice mergînd pînă 
la transmiterea datelor pen
tru desfășurarea unui răz
boi meteorologic.

Dimensiunile baloanelor 
sînt de 50 metri-înălțime și 
irca 30 metri-lățime cu men
țiunea că ele pot transporta 
în compartimente speciale „o 
încărcătură utilă11. Masa 
plastică din care sînt cons- ■ 
truite 
flectă 
tică a 
derne 
de radaruri. In general

aceste baloane nu re 
energia electromagne- 
observatoarelor mo
și a diverselor tipuri 

ra

plutitoare sînt total invizi
bile.

Tocmai de aceea multe ba
loane parcurg sute de mii de 
kilometri total neobservate, 
iar cînd cineva le observă ca 
pe niște corpuri luminoase 
pe cer folosul este redus 
pentru că nu poate stabili ci 
sînt acestea. Au fost cazuri 
cînd printr-o observare a- 
tentă și prin fotografiere s-a 
stabilit că este vorba de ba 
Ioane, dar puțini oameni au 
reușit să măsoare înălțimea 
la care pluteau și mai puțin 
să stabilească coordonatele 
lor exacte.

Astronomul amator, maior 
în serviciul tehnic al avia-

» rambtrice a punctelor din 
spațiu se poate ajunge la u- 
nele rezultate, dar în mod 
foarte dificil și nu există 
șanse mari de a putea fi apli
cate în practică. A trebuit să 
se recurgă la un parametru 
geografic etalon care să în
lesnească găsirea unei a tre
ia dimensiuni a hărții geo
grafice. Autorul a apelat atît 
la geometria euclidiană cît și 
la geometriile lui Lobacevski 

și Riemann. Astfel, maiorul Pa
nici a reușit să descopere o 
metodă de stabilire a pozi
ției baloanelor plutitoare. A- 
ceasta este condiția pentru 
distrugerea lor cu ajutorul 
mijloacelor moderne de lup-

aeriene.
Constatînd că fiecare balon 

neanunțat care apare dea
supra Iugoslaviei înseamnă o 
încălcare a spațiului nostru 
aerian și al, securității noas
tre, maiorul Panici arată că 
este necesar să se aducă la 
cunoștința oamenilor într-o 
măsură mai mare toate a- 
ceste elemente pregătindu i 
pentru observarea atentă a 
cerului. Numai astfel vor fi 
depistate toate baloanele 
plutitoare, li șe vor putea 
stabili coordonatele exacte 
și vor putea fi luate măsuri
le corespunzătoare. Pentru 
observatori este necesar să 
se construiască un dispozitiv 
simplu, un anumit gen de 
calculator analog cu ajuto
rul căruia se poate obține 
momentan valoarea unghiu
lui terestru și a azimutului, 
dispozitiv care într-o 
ducție de 
mai mult 
de dinari.

Este necesar, 
cheiere maiorul 
ne debarasăm de existența 
„farfuriilor zburătoare" ca 
re mențin de ani de zile mi
lioane de oameni într-o con
fuzie totală. In momentul în 
care se știe despre ce fel 
de obiecte este vorba, nu es
te greu să se adopte toate 
măsurile necesare pe linie 
militară, politică și diploma
tică. („NIN“ nr. 1 184, 1973, 
R.S.F. Iugoslavia).

serie 
decît

nu ar 
cîteva

pro- 
costa 
zeci

ârată în în- 
Panici, să I 

I
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FEMEILE
active la viața municipiului

participante

viață 
femeii

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 1973 pri- 
în viața economică, politică ți socială a țării, Biroul Co

Transpunînd în 
vind ereșierea rolului 
mitetului municipal de partid ți Comitetul executiv al Consiliului popular municipal au 
întocmit un plan comun de măsuri în care sînt. prevăzute o serie de acțiuni politico- 
organizatorice menite să faciliteze o mai mare antrenare a femeilor în toate domeniile 
de activitate. Un accent sporit se pune pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață 
ale salariatelor în întreprinderiie și instituțiile din municipiu, pe dezvoltarea rețelei de 
unități preșcolare în care 
pe activitatea politică și

o pondere tot mai mare in conducerea acestora o au femeile, 
cuitural-educativă, pregătirea și promovarea cadrelor.

Antrenate
în activitatea

productivă
Organele și organizațiile 

de partid, conducerile în
treprinderilor și instituțiilor 
din municipiu au acordat o 
atenție sporită încadrării fe
meilor în cîmpul muncii. In 
nouă luni din acest an au 
fost repartizate în producție 
1 989 femei, dintre care ș 
1 769 muncitoare calificate la 
șantierele 
T.C.M.M., 
I.L.H.S.,

sigurarea celor mai bune 
condiții de muncă pentru 
femei, redueîndu-se efortul 
fizic. In toate unitățile se va 
acorda o atenție deosebită 
creșterii contribuției femei
lor la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, îm
bunătățirea calității produ
selor și creșterea producti
vității muncii.

Conducători

Steagiri roșu

de construcții, 
E.G.C., E.G.L.,

U.F.E.T., telecon- 
strucții, I.A.F. Lupeni, pre
cum și la preparațiile și ex
ploatările miniere.

Pentru creșterea număru
lui de femei în procesul de 
producție s-au creat noi lo
curi de muncă prin înfiin
țarea secțiilor de țesut co
voare plușate în localitățile 
Petrila, Petroșani, Vulcan. 
Lupeni. Numai în orașul 
Vulcan au fost calificate 150 
de femei, care au fost apoi 
repartizate în diferite munci, 
iar 160 femei au fost anga
jate pe posturile devenite 
vacante la magazinele 
I.C.L.S.A., exploatările mi
niere Vulcan, Paroșeni, pre- 
parația Coroești.

Organele de partid, comi
tetele oamenilor muncii, 
sindicatele au stabilit mă- 

concrete privind a-

ai sectoarelor
de activitate

maiAcordînd o atenție 
mare participării femeilor ia 
conducerea vieții politice, 
economice și sociale a muni
cipiului, organele de partid 
au promovat în 
munci de răspundere 
mai capabile femei.

In domeniul învățămlntu- 
lui au fost numite în funcție 
de director un număr 'le 22 
cadre didactice din rîndul 
femeilor și 22 comandantp 
ale unităților de pionieri. 
Numeroase femei au fost 
promovate în funcții de con
ducere în cadrul unităților 
economice din municipiu.

Semnificativ este faptul 
că 50 de femei conduc dife
rite cursuri în cadrul în- 
vățămîntului de partid. Un 
număr apreciabil de femei

diferite
cele

au fost alese în funcția de 
secretari ai organizațiilor de 
partid.

cultural-educative
pentru femei

Sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, 
comitetele și comisiile de 
femei au organizat în aceas
tă perioadă numeroase ac
tivități cultural-educative cu 
tematică specifică preocupă
rilor femeilor.

La cluburile muncitorești, 
căminele culturale și cine
matografe au fost organi
zate simpozioane, expuneri, 
dezbateri publice, recenzii 
axate pe probleme legate de 
consolidarea familiei, educa
ția estetică a femeilor, res
ponsabilitatea socială a fe
meii.

In cadrul celor 11 lectora
te organizate în cartierele 
orașelor, la care participă 
peste 1 300 de femei, au fost 
popularizate legile și hotărî- 
rile elaborate de partid și 
de stat, s-au dezbătut pro
blemele actuale de politică 
internă și externă.

Un accent deosebit s-a 
pus pe educarea și creșterea 
copiilor, a răspunderii so
ciale a părinților.

Căutări cotidiene

la mina Dîlja
(Urmare din pag. 1)

diversificate
(Urmare din pag. 1)

rectorul clubului muncito
resc Vulcan).

— La Casa de cultură din 
Petroșani va fi organizat 
mîine un festival al filmu
lui de amatori, cu invitați de 
la toate cinecluburile din 
Valea Jiului (la ora 17), iar 
de la ora 20 va avea loc o 

i seară a tineretului din oraș. 
■ Duminică, de la ora 10, se 
desfășoară o întîlnire a pio
nierilor din oraș cu repre
zentanți ai organizațiilor de 
tineret, o audiție muzicală 
din opera lui George Enescu 
în sala bibliotecii (ora 11); 
artistul plastic Iosif Tel • 
lmann comentează diapoziti
vele despre pictura lui Nico- 
lae Grigorescu, proiectate 
de la ora 12, iar seara 
tineretului va fi reluată la 
ora 20 (Vasile Chirculescu, 
activist al Consiliului muni
cipal al sindicatelor).

— In Lupeni vor fi două 
zile bogate în activități cul- 
tural-artistice. La ora 18, 
sîmbătă, formațiile artistice 
locale, susțin un spectacol bi
ne închegat și atractiv 
la ora 20 tineretul este 
vitat la o seară culturală or
ganizată pentru ei (care se 
va relua și duminică). Du
minică, la ora 10, va avea

iar 
in-

de educație și recreere
loc un concurs de șah și te
nis, vernisajul expoziției de 
intarsie în lemn a artistului 
amator I.V. Almășan are 
loc la ora 11 în sala clubului. 
La Palatul culturii formația 
locală de muzică ușoară sus
ține un spectacol (la ora 11) 
continuat de apreciatul an
samblu folcloric „Hațcgana" 
al Consiliului județean al 
sindicatelor (Constantin NăS- 
tase, președintele comitetu
lui sindical al E.M. Lupeni).

Și în celelalte localități e- 
xistă aceeași perspectivă a- 
trăgătoare pentru următoa
rele două zile, La Casa de 
cultură din Uricani, sîmbătă 
es>te organizată (la ora 18) 
o zi a brigadierului ce se 
va încheia cu un spectacol 
folcloric și cu o seară pentru 
tineret ce va avea loc, de 
această dată, la Cîmpu lui 
Neag. Duminică, de la ora 
10, ansamblul folcloric „Ha- 
țegana" va fi prezent pe sce
na locală. Comitetul sindical 
de la E.M. Aninoasa organi
zează mîine un concurs de 
șah, popice, tenis de masă și 
biliard iar după-amiază la 
ora 17 oferă locuitorilor un 
spectacol de varietăți sus
ținut de artiști amatori lo
cali (muzică populară și u- 
șoară, dansuri, soliști vocali 
și instrumentali). Duminică.

la 
la 
Cîmpu lui Neag susțin un 
spectacol pentru minerii a- 
ninoseni iar de la ora 17 
pentru cei din Lonea. Xn sa
la clubului muncitoresc din 
Petrila va avea loc sîmbătă 
un concert de muzică popu
lară susținut de artiștii a- 
matori iar duminică la ora 
11,30 un spectacol de varie
tăți al Teatrului de estradă 
din Deva.

Se anunță așadar un sfîr
șit de săptămână bogat în ac
țiuni culturale, cu suficiente 
puncte de atracție pentru lo
cuitorii din Valea Jiului, di
vers și bine echilibrat. Prin 
astfel de manifestări — care 
se poate întări în conținutul 
educativ, inspirat din pro
blematica vieții și muncii 
■din Valea Jiului — activita
tea caselor de cultură și 
cluburilor oferă minerilor șl 
familiilor lor posibilități mai 
largi de petrecere plăcută și 
utilă a 
activitate 
mai clar 
fnnoirilor 
încoace, însuflețește întreaga 
muncă culturală destinată u- 
nui singur scop — înnobila
rea profilului moral al o- 
mului contemporan.

ora 11, artiștii amatori de 
căminul cultural din

timpului liber, 
ce se înscrie 

în ansamblul 
care, de doi ani

Vasile COCHECI

rile în așa fel îneîț/să se asi
gure respectarea întocmai a 
procesului tehnologic, discipli
nei muncii, desfășurarea ac
tivității de producție în depli
ne condiții de securitate ; la 
împărțirea oamenilor pe bri
găzi și locuri de muncă în 
așa fel îneît toate formațiile 
să dispună de un potențial 
corespunzător capacității fron
turilor ; la repartizarea perso
nalului de deservire pe lo
curi de muncă cu sarcini pre
cise, a căror îndeplinire cu 
promptitudine să fie contro
lată în permanență. O atenție 
deosebită căutăm să acordăm 
acum efectuării eșalonate, 
pe tot parcursul schimburilor, 
a operațiunii de pușcare a 
fronturilor. Aceasta cu scopul 
de a elimina 
producției la 
de schimb.

— A doua
— A doua

cea care reclamă, de aseme 
nea, îmbunătățiri, perfecțio
nări organizatorice și ne so
licită eforturi este transportul. 
Sectorului nostru general, în-. 
cadrat cu personal competent, 
îi revine obligația să asigure 
menținerea In perfectă stare 
de funcționare a căilor de 
acces la locurile de muncă și 
utilajelor de transport. Mă 
refer la acest compartiment 
de activitate pentru că el este 
dator să asigure perfecționa
rea întregului flux de aprovi
zionare la timp și cu toate 
cele necesare, a formațiilor 
de lucru, aducerea la supra
față a 
mic.
multe 
ță nu

aglomerarea 
orele de sfîrșit

problemă ?
problemă este

producției în mod rit- 
S-au înregistrat la noi 
cazuri cînd la suprafa- 
erau cărucioare pentru

Meșterii cooperativei „Deservirea" amină momentul inaugural
(Urmare din pag. 1)

mat să terminăm lucrarea la 
15 noiembrie. Am executat 
tîmplăria în atelier, mai tre
buia s-o montăm".

— Cînd ați început lucra, 
rea, care sînt termenele de e- 
xec> ție și de recepție ?

— Prin august am început, 
dar termen de execuție n-a 
fost fixat. Noi terminam de 
mult, dar n-au fost făcute ins
talațiile electrice, nu s-a zu
grăvit. Pînă în 10 noiembrie, 
însă, în ce ne privește vom 
termina lucrările.

S-ar părea, după justificări
le de mai sus, că vina pentru

întîrzierea lucrării nu o poar
tă deloc cooperativa, ci insta
latorii, zugravii — aceștia fi
ind ai minei Uricani. După o- 
pinia conducerii cooperativei 
așa s-ar părea. Pentru că unii 
au aruncat vina pe umerii al
tora, să vedem acum și ce 
spun „adevărații"... vinovați.

Pentru vicepreședintele 
operativei, în mod special, 
re nu cunoaște un termen 
execuție, redăm părerea
varășului Petru Pușcaș, prim- 
secretar al comitetului orășe
nesc U.T.C. Uricani:

— Lucrarea a început la 30 
iunie. Cooperativa trebuia să 
execute tîmplăria pînă în 10

Și 
pa- 
va- 
lei.
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DUMINICA, 11 NOIEMBRIE

8,00 Bună dimineața !
8,30 Crav. tele roșii.
9,25 Film serial. Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00 “

12,30
13,00
16.00

... 15
18,10

18,45

19,15
19,20
19,30

20,10

co- 
ca- 
de 
to-

august. Tinerii — elevi 
mineri au prestat muncă 
triotică la acest club în 
loare de peste 100 000 
Dar, dacă clădirea nu avea uși
și ferestre, nu era deci închi
să, cum puteam să executăm 
instalațiile electrice ?

E o întrebare pe care tre
buia să și-o fi pus și tovară
șul vicepreședinte 
care, nu putea să-și 
nească obligațiile de 
pentru că nu erau... 
electrice. Nu cumva 
dumnealui Să înceapă a pune 
ferestrele numai cînd se ins 
tala mobilierul și covoarele ?. 
Dar n-au apucat să-și ducă

Ciobanu, 
îndepli- 
execuție 
instalații 

dorea

pînă acolo nepăsarea ; au in
tervenit organele de partid și 
acum le arde jarul sub picioa
re, Cirte sînt vinovății e clar, 
IDe ce au tărăgănat lucrul 7 
Probabil că le stă în obișnuin
ță să fie minați de la spate. A- 
cum lucrările s-au accelerat. 
Clubul tineretului va fi termi
nat în curînd. Cei de la co-1 
operativa „Deservirea" să țină 
minte însă două învățăminte 
simple. Prima : o casă nu se 
începe de la acoperiș, și a do
ua : angajat la o treabă, ai o- 
ibligația s-o duci la bun sfîr
șit la timp, orice contract, o- 
rice cuvînt dat trebuie onorat 
'întocmai.

Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical.
Magazin sportiv.
• Tenis : Finala de 
dublu bărbați a turne
ului internațional din 
Sala Coubertin : llie 
Năstase (România), 
Juan Gisbert (Spania) 
— Arthur Ashe, Roscoe 
Tanner (S.U.A.).
• Fotbal : Ujpest
Dozsa Budapesta — 
Benfica Lisabona. 
ȚSKA Sofia — Ajax 
Amsterdam și Dynamo 
Dresda — Bayern 
Miinchen.
Publicitate.
Film serial. In ultimul 
minut. Episodul IV — 
„Copilul pierdut".
Vetre folclorice. „De 
la Trotuș spre Șiret" 
Publicitate.

i — 1001 de seri.
) Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in
ternațională în imagini.

i „Destinul unei idei". 
Despre constructorii 
marilor nave românești

l Publicitate.
artistic. Leagă-

nele. Producție a stu
diourilor cinematogra
fice sovietice. Premieră 
pe țară.

21,40 „Mi-am pus busuioc 
în păr...". Omagiu lui 
Ion Vasilescu. Cîntă: 
Dorina Drăghici, Doi
na' Badea, El/na Nea- 
gu, Doina Spătaru-Oli- 
nescu, Gică Petrescu, 
Nicu Stoenescu, Dan 
Spătaru.

22,20 Telejurnal. Sport. Rug- 
bi — Franța — Româ
nia. Selecțiuni înregis
trate de la Valence.

20,45 Interpretul preferat i 
Olga Stănescu.

20,55 Revista literar-artisti- 
că TV. Arta prezentu
lui — o artă despre 
prezent.

21,35 Publicitate.
21,40 Roman-foileton. Tine

rele. Episodul III.
22,30 24 de ore.

MARȚI, 13 NOIEMBRIE

9,00 Teleșcoala.
10,00 ~
10,05

LUNI, 12 NOIEMBRIE

17,30

18,00
18,05

18,20
18,40

19,00
19,15
19,20
19,30

20,00

20,05

20,30
20,35 Film 20,40

Curs de limba fran
ceză. Lecția 68.
Telex.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Dolj.
Căminul.
O istorie a operetei 
personaje.
Ecranul 
Publicitate.
— 1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii. 
Tot cîntînd ca ciocîr- 
lia de Aurel Girovea- 
nu.
Mai aveți o întrebare 7 
Cît de probabil este... 
timpul probabil (II). 
Publicitate.

în

Telex.
Revista literar-artistică 
TV. (reluare).
Melodii, melodii...
Film serial. In umbra 
lupilor (IV).
Telejurnal.
— 17,00 Lumea copiilor. 
Curs de limba germa
nă. Lecția 67.
Telex. 
Avanpremieră.
Cum» vorbim.
Omul și muzica 
Joaquin Rodrigo. 
Pămîntul fericirii 
tre. Emisiune de 
suri.
Timp și anotimp» în 
agricultură. 
Publicitate.
1001 de seri.

Cincinalul 
înainte de termen. 197: 
an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Tot cîntînd ca ciocîr- 
lia.

10,45
11,00

12,00
16.30
17.30

18,50

19,00

19,15
19,20
19,30 Telejurnal.

lui.

noas- 
ver-

20,05
20,20
20,30

Reflector.
Publicitate.
Teatru liric TV. Ope
ra Ion Vodă cel cum
plit de Gheorghe Dur 
mitrescu. Interpretează

încrucișări robuste 
paralele de metal și 
la mina Dîlja.

Cum se cucerește un loc fruntaș pe exploatare
(Urmare din pag. 1>

a fi încărcate cu bandaj' 
granturi pentru suitori, jt 
mătăți pentru podire îi 
timp ce la fronturi se simțea 
lipsa acută a acestora, iar că 
rucioarele erau uitate pe gale
rii. Desigur am punctat doa' 
aceste probleme care ne preo 
cupă în momentul de față. Ir. 
rezolvarea lor, ca și pînă a- 
cum, am convingerea și în
crederea că se va afirma ini 
țiativa, contribuția și puterea 
de muncă a minerilor, ingi
nerilor și tehnicienilor noștri., 
a comuniștilor. Sîntem total 
angajați în rezolvarea acestor 
probleme și nu ne vom pre
cupeți eforturile pentru fina
lizarea lor.

...Doar cîteva momente. Un 
fragment infim din activita
tea secretarului de partid. 
Radu Lupașcu, a minei Dîlja 
în aceste zile. Preocupări, 
strădanii, căutări, toate consa
crate obținerii unor rezultate 
cît mai bune în extracția de 
cărbune.

Pe seama creșterii 
productivității muncii

(Urmare din pag. 1)

între 
beton

grijuliuDemeter, autoritar și 
în același timp.

— Fiji atenți cum 
Măi Luca, urmărește 
iac băieții acolo la combină, 
pînă cînd o pornim.

lucrați I 
tu ce

Peste puțin timp combi
na taie din nou, și 
cărbunele proaspăt în

cepe să curgă într-un șuvoi 
lucitor pe transportor.

— Schimbul nostru are pen
tru azi o sarcină de plan de 
150 tone cărbune — ne de
clară loan Molsiuc, miner șef 
de schimb. Am tăiat 51 m. 
iar pînă la ora 14 vom mai 
tăia 30 m. din fîșia a doua. In 
plus pușcăm nișa de sus, de 
la abatajul 6132, lată de 10 
m. așa că producția va tota
liza peste 180 de tone numa 
pe schimbul întîi. Vom obține 
o depășire de plan de cel 
puțin 30 de lone. Dădeam mai 
mult, dar am avut necazuri 
cu utilajele.

*
— Azi (miercuri 7 noiem

brie — n.n.) am pornit com
bina numai la ora 10 — preci
zează maistrul miner ADAL
BERT BAKO — din cauza u- 
nei defecțiuni la cablul e- 
lectrlc de alimentare. In pri
mele 4 ore, am tăiat numai 20 
de minute. Sigur, n-am stal 
degeaba, oamenii au 
altceva, dar combina nu 
funcționat și n-am putut 
producție. Abia după ce 
fost remediată avaria, în do
uă ore, am tăiat cei 51 de me
tri.

— Vinovați?
— Vedeți dumneavoastră, 

în mină se intîmplâ multe de
fecțiuni neprevăzute. Nu pot 
zice că electricienii poartă în
treaga răspundere pentru de
fecțiunea de astăzi. Ei au con
trolat rețeaua, dar baiul era 
în combină. Poate era bine să 
caute hiba întîi acolo. Dacă 
nu aveam acest 
deam o cantitate 
cărbune pînă acum.

lucrat 
a 

da 
a

necaz 
dublă

da
de

/n abatajul 6132, se fac 
pregătirile pentru puș- 
care. Minerii Cornel

18,00 Telex.
18,05 Tragerea „Pronoex- 

pres".
18,15 Steaua polară. Zooteh- 

nicienii.
18,35 Album coral. Aspecte

„Regizori contempo
rani" : Orson Welles.
Orgoliul familiei Am
berson.

21,55 Gala maeștrilor : Ion 
Dacian.

22,25 24 de ore.

JOI. 15 NOIEMBRIE

PROGRAMUL
ț | f pentru
f sâptâmîna
f SF viitoare

ansamblul Operei ro
mâne din București.

22,10 24 de ore. România în 
lume.

MIERCURI, 14 NOIEMBRIE

9,00
10,00
10,05

10,25
10,30

12,10
17,30

Teleșcoală.
Telex.
Municipalitatea răs 
punde bucureșteanului 
Publicitate.
Telecinemateca pentru 
copii : Preria.
Telejurnal.
Curs de limbă rusă 
Lecția 66.

18,45

de la concertul coral 
susținut în cadrul 
Festivalului „Sarmis
’73".
Anchetă internațională. 
Impactul social al 
dustrializării.
Publicitate.
1 001 de seri.

in-

19.10
19,20
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii. 
Tot cîntînd ca ciocîr- 
lia.
Teleobiectiv. 
Publicitate.
Telecinemateca. Ciclul

20,00

9.00

9,30

10 00
10.05
10,25
10,30

Curs de limbă englezi 
Lecția 65 (reluare). 
Curs de limbă germa 
nă. Lecția 67 (reluare) 
Telex.
Cărți și idei (reluare). 
Publicitate.
Telecinemateca (relua 
re).
Telejurnal.12,00

16.00 — 17,00 Teleșcoală.
17,30

18.30
18.35
18.45
19.20
19.30

20,00
20.05
20,10

141,00
21.17

21,23

21,30
22,15

Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex.
Din țările socialiste. 
Universitatea TV.
— 1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1972.
— an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii. 
Publicitate.
Turneul emblemelor 

Itinerar patriotic pen 
tru tineret.
Anchetă.
Olimpiada strungărițe- 
lor.
Strada Mare — telefoi 
leton.
Tele-top ’73
24 de ore.

Munteanu, loan Andrei, Ște
fan Gălăpăreanu și llie Ml- 
tru sînt în 
de schimb 
situația.

— Totul 
poziție bună la front, am pu
tea realiza avansări mai mari, 
producții mai sporite dacă u- 
tilajele ar funcționa ca lu
mea. feri nu am putut da căr
bune din cauza defectării u- 
nui transportor. La noi, după 
cum vedeți, întreaga produc
ție este scoasă cu transpor
toarele. Toți oamenii au lu
crat la transmontarea utilaju
lui care ne-a făcut „figura". 
Alte necazuri nu avem. Șe
ful nostru de brigadă, Ioan 
Demeter, știe să ne organize
ze schimburile, dă sarcini 
precise fiecărui om, se intere
sează de toate, in mină însă 
se întlmplă și defecțiuni pe 
care nu le poți prevedea...

mare alertă. Șeful 
ne explică și aici

ar fi bine, avem

m rămas și în schim- 
t a-i în- 

lui
Și

M m rămas și în 
bul doi pentru 
tîlni pe oamenii 

GHEORGHE VO1NEA

VINERI, 16 NOIEMBRIE

9.00

9,30
(reluare), 

limbă rusă.
(reluare).

10,00
10,05
10,10
10,20
10,35
10.40
12.00
16,00—17,00 Teleșcoală.
17,30 ~

Curs de limbă franceză 
Lecția 68 
Curs de 
Lecția 66
Telex.
Avanpremieră. 
Album coral. 
Teleobiectiv.
Publicitate.
Vîrstele peliculei.
Telejurnal.

18,00
18.05
18,15
18.30
18,50
19,20
19.30

20,00
20,05

22,15

Curs de limbă engleză. 
Lecția 66.
Telex.
Tragerea Loto.
La volan. 
Studio.
Revista economică TV.
— 1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973
— an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii. 
Baladă pentru aces, 
pămînt. Cheile Turzii. 
Publicitate.
Panoramic științific ; 
Film artistic. Satu ca 
re moare. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice din R. P. Un
gară.
24 de ore.

SIMBĂTÂ, 17 NOIEMBRIE

9,00 Lumea copiilor.
9,30 O viață pentru o idee 

Victor Babeș (•!)- 
10,00 Telex.

gistrează unele brigăzi de mi
neri. Productivități înalte a 
obținut în abataj brigada con
dusă de Gheorghe Boicluc. 
Lucrînd în abatajul cameră 3 
est, din stratul 5, minerii a- 
cestei brigăzi obțin pe a- 
eeastă bază, zi de zi, depășiri 
ile sarcinilor de plan cu 3 pî 
lă la 5 la sută.

Tot prin depășirea produc
tivității muncii, ortacii briga
dierului. Gheorghe Sprîncena- 
tu înregistrează la abatajul în 
trepte răsturnate din panoul 
D al stratului 13 realizarea 
sarcinilor de plan în proporție 
de 102 la sută, confirmînd re
zultatele bune ale ultimelor 
luni.

Toate aceste realizări cons
tituie o ilustrare a rolului deo
sebit pe care îl are în asigu
rarea ritmicității producției 
consolidarea organizatorică a 
brigăzii, asigurarea condițiilor 
optime de desfășurare a acti- . 
vității acestei unități de , bază 
in procesul de extracție ai căr- 
I unelui.

IO AN DIACONU, amindoi 
mineri, șef de schimb. Fie
care și-a luat In primire lo
cul de muncă după ce șeful 
de brigadă le-a dat țoale 
dicațile de lucru necesare.

— Azi nu vom putea 
mai mult de 100 de tone 
schimbul nostru — ne spune 

Diaconu — abata/ul tre
să intre în dirijare. Tre
să faaem răpirea, să 
transportoarele. Cei

in-

da 
în

loan 
buie 
buie 
tăm 
schimbul III vor putea 
însă o fîșie întreagă, de 
tone. Bilanțul total la ambe
le abataje va fi și astăzi de 
500 tone, așa că sectorul I 
se vă menfine în fruntea co
lectivelor fruntașe de la mi
na Paroșeni.

mu- 
din 
tăia
200

â ju Încercăm să lacem 
gjK nici un iei de comen

tariu asupra iapleior 
întîlnite in abatajele conduse 
de Ioan Demeter. Rezultatele 
obținute zi de zi de cele două 
brigăzi sînt grăitoare.

10,05 De la Trotuș spre Șiret. 
10,35 Prim-plan. Alexandru 

Stoica — Erou al Mun
cii Socialiste, maistru 
oțelar la Combinatul 
siderurgic Galați.

11,00 Publicitate.
11,10

12,00
14.00

15,45
16,00
16,05

16,25
16,30

Teatru scurt (reluare 
Rîpa albastră de Lec 
nida Teodorescu. 
Telejurnal.
Fotbal : Universitate, 
Cluj — Jiul Petroșan 
(divizia A). Transmi 
siune directă de 
Cluj.
Desene animate. 
Telex.
Caleidoscop cultural 
artistic.
Avanpremieră.
Emisiune în limba ger 
mană.
Ansambluri folcloric 
Teleglob.

A
Iu

18,15
18,40
19,00 Omul de lîngă tine.
19,20 — 1001 de seri.
19,30

20,00
20.05

Telejurnal. Gincinalu 
înainte de termen. 1'97-' 
— an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii. 
52 de inițiative în 5 
de săptămîni. 
Tele-enciclopedia. 
Publicitate.

20,15
20,35
21,00 Film serial. Mannix.
21,50 Metamorfozele lui Mi- 

tjcă.
22,25 Telejurnai
22,33 Campionatele mondia

le de gimnastică mo
dernă. Transmisiune 
de la Roterdam.

3
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Dezbaterile din Comitetul
pentru problemele politice

si de securitate3

al Adunării Generale
NEW YORK — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite: In 
Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al A- 
dunării Generale au continuat 
dezbaterile asupra problema
ticii dezarmări cu discursu
rile rostite de reprezentanții 
Olandei, Perului, Braziliei 
R.S.S. Ucrainene și Marocului. 
jVorbitorii s-au pronunțat în 
►avoarea adoptării unor ho- 
'tărîri concrete și urgente vi- 
zind scoaterea de către Adu
narea Generală a O.N.U. a 
negocierilor de dezarmare din 
jmpasul în care au intrat de 
mai mult timp.

Tabloul tratativelor multi
laterale de dezarmare, arăta 
reprezentantul Olandei, P. H. 
Koijmans, este destul 
bru și descurajator, 
nu s-a realizat nici 
greș semnificativ în 
îndeplinirii dezideratului 
menirii 
și, în prmul rînd, fără arme 
de distrugere în masă. Lu
mea este confruntată de două 
probleme de o însemnătate 
cardinală pentru viitorul ei 
pașnic — subdezvoltarea și 
superînarmarea. încheierea u- 
nor acorduri de dezarmare nu 
numai că ar spori gradul de 
securitate a lumii, dar ar e- 
libera vaste resurse intelectua
le, tehnologice și economice, 
atît de necesare.
J. Perez de Cuellar, reprezen

tantul Perului, arăta că des
tinderea în relațiile interna
ționale nu a avut nici un fel 
de efecte pozitive asupra nego
cierilor din cadrul conferinței 
Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva sau asupra

de sum- 
întrucît 
un pro- 
direcția 

o- 
o lume fără arme

cursei înarmărilor. Vorbitorul 
s-a pronunțat pentru sporirea 
rolului O.N.U. în domeniul de
zarmării, lucru care s-ar pu
tea realiza printr-o reorienta- 
re a negocierilor de la Geneva 
în direcția obținerii unor re
zultate pozitive.

Reprezentantul Braziliei, 
Ramiro Guerreiro, s-a referit 
la imperativul dezarmării chi
mice, arătînd că ’ statele tre
buie să-și asume obligația fer
mă de a nu produce și per
fecționa asemenea arme în 
vederea eliminării lor din ar
senalele statelor. La acest o- 
biectiv s-ar putea ajunge prin 
inițierea unui tratat vizînd 
distrugerea tuturor stocurilor 
de arme chimice, urmînd ca 
apoi să se înceteze definitiv 
fabricarea lor.

H. T. Reșetniak, reprezen
tantul R.S.S. Ucrainene, abor- 
dînd aceeași temă, a subliniat 
că propunerea statelor socia
liste, avansată Comitetului 
pentru dezarmare de la Ge
neva constituie o bună bază 
pentru ajungerea la un acord 
asupra interzicerii, stocării și 
distrugerii armelor chimice.

Reprezentantul Marocului, 
M. Mrani Zentar, vorbind des
pre obiectivele conferinței de 
securitate europeană, a 
clarat, între altele, că 
trupele străine și bazele 
litare aflate pe teritoriile 
state trebuie retrase în 
rio.rul granițelor naționale și 
că înainte de a se cere dezar
marea totală a popoarelor tre
buie să li se asigure respecta
rea drepturilor lor fundamen
tale în conformitate cu prin
cipiile Cartei O.N.U. și drep
tului internațional.

Mesajul președintelui
Biroului Politic

al Frontului Unit

"t?

/ 7 / /
OjtxaJ

1 r L 2

Geneva

Lucrările Conferinței
pentru securitate

și cooperare
GENEVA 8 (Agerpres). — 

In cadrul organelor de lucru 
ale conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa au 
continuat dezbaterile cu pri
vire la principiul integrității 
teritoriale, la propunerea elve
țiană privind reglementarea 
pașnică a diferendelor și la 
măsuri de ordin militar pen
tru creșterea încrederii și 
stabilității în Europa.

'a 0
p

în Europa
In ceea ce privește coopera

rea industrială și tehnico-ști- 
ințifică au continuat schimbu
rile de păreri cu privire la 
formele și metodele de co
operare.

De asemenea, s-au examinat 
aspecte privind dezvoltarea 
cooperării culturale, a stu
diului limbilor străine și con
tactelor umane.

Convorbiri Kohl

A

In R.F. Germania
Noi manifestări prilejuite 

de aniversarea
Dimitrie

tricentenarului
Cantemir

/

La expoziția internațională de turism 
„Xenia ’73“, de la Atena

Standurile românești 
se bucura

de- 
toate 

mi- 
altor 
înțe

al C.C.
National1

al Cambodgiei adresat
poporului cambodgian

8 (Agerpres) 
președintele 

al C.C. al 
Național al

CAMBODGIA 
— Penn Nouth, 
Biroului Politic 
Frontului Unit 
Cambodgiei (F.U.N.C.), primul
ministru al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.C.), a 
adresat, la 8 noiembrie, în a- 
junul celei de-a 20-a aniver
sări a independenței Cambod
giei, un mesaj poporului cam
bodgian, chemîndu-1 să-și 
tensifice lupta în sezonul 
cat 1973—1974 pentru a 
săvîrși eliberarea țării.

Felicitînd poporul cambod
gian pentru victoriile obținu
te în lupta de eliberare națio
nală în ultimii trei ani și ju
mătate, mesajul subliniază, 
totodată, falimentul regimului 
de la Pnom Penh, înfrînt 
plan militar și subminat 
lupte interne în cadrul 
rora așa-numitul „înalt con
siliu politic" se prăbușește, iar 
..guvernul special" al lui In 
Tam se dezintegrează.

„In prezent, poporul cam
bodgian, FUNC, GRUNC si 
Forțele armate de eliberare 
națională ale poporului cam
bodgian dețin inițiativa abso
lută asupra inamicului. In 
vastele zone eliberate, totali- 
zînd peste 90 la sută din teri
toriul național, cinci milioane 
și jumătate de cambodgieni 
duc o viață nouă de stăpîni 
reali ai țării lor, de stăpîni pe 
destinele unei Cambodgii su
verane și independente,

in- 
us- 
de-

pe 
de 
ca

subordonate nici unei alte 
țări" — arată mesajul.

Mesajul lui Penn Nouth su
bliniază, de asemenea, presti
giul crescînd pe plan inter
național al forțelor progre
siste cambodgiene și izolarea 
tot mai mare pe arena inter
națională a regimului de la 
Pnom Penh. Chemînd la în
tărirea vigilenței, și dejucarea, 
în această fază decisivă a lup
tei, a oricăror manevre ina
mice vizînd împărțirea țării, 
mesajul reafirmă obiectivele 
FUNC și GRUNC — construi
rea unei Cambodgii indepen
dente, suverane, pașnice, neu
tre, democratice și prospere, 
în condițiile integrității sale 
teritoriale, conform declara
ției din 23 martie 1973 a lui’ 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui Cambodgia, președintele 
F.U.N.C.

Vietnamul de Sud

BERLIN 8 — Coresponden
tul Agerpres, C. Varvara, 
transmite : Michael Kohl, mi
nistru ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R.D. 
Germane, și Egon Bahr, mi
nistru cu însărcinări speciale 
al guvernului vest-german, au

avut, joi, la Berlin, o convor
bire în probleme actuale ale 
relațiilor dintre R.D. Germană 
și R.F. Germania. In 
discuției s-a convenit 
desfășurării, la finele 
luni, a unor tratative
realizarea unui acord cultural.

cadrul 
asupra 
acestei 

privind

întrevedere Willy Brandt
Mariano Rumor

pre- 
Ru- 
doi 
pe

Ori-

BONN 8 ’(Agerpres). — La 
Bonn a avut loc, joi o între
vedere între cancelarul vest- 
german, Willy Brandt, și 
mierul italian, Mariano 
mor. Convorbirile celor 
șefi de .guvern s-au axat 
examinarea situației din
entul Apropiat. De asemenea, 
după cum a declarat un pur
tător de cuvînt al guvernului 
vest-german, cancelarul fede
ral și primul ministru italian 
au făcut un schimb de vederi 
în probleme privind securita
tea europeană, ’relațiile țărilor

membre ale C.E.E. cu S.U.A.. 
precum și 
ritoare la 
petrol.

Intîlnirea 
guvernelor 
italian este, după cum men
ționează agenția Reuter, pri
ma de la instalarea lui Ma
riano Rumor în această func
ție. Primul ministru al Itali
ei se află la Bonn pentru a 
participa la lucrările celui 
de-al 19-lea Congres al Uni
unii Europene Creștin-Demo- 
crate (U.E.C.D.).

■> 
în chestiuni refe- 
aprovizionarea cu

de joi a șefilor 
vest-german și

ORIENTUL APROPIAT

Intensă activitate
diplomatică

ALGER 8 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Io- 
nescu, transmite: In cadrul 
intensei activități diplomatice 
ce se desfășoară la Alger în 
legătură cu situația din Ori
entul Apropiat, președintele 
Houari Boumediene a avut, 
imediat după sosirea sa din 
turneul de cinci zile în țările 
din această zonă, întrevederi 
cu președintele Nigerului, 
Mamani Diori, aflat în vizită 
în capitala algeriană. Pre
ședintele Algeriei a avut, de 
asemenea, convorbiri cu Ham- 
di Mouknass. ministrul de 
externe al Mauritaniei, și Ah
med Abdulle, membru al Con-

siliului Revoluționar 
din Somalia, care se 
Alger ca purtători de 
adresate lui Houari Boume- 
diene 
state.

Suprem 
află la 
mesaje

de șefii celor două

*

Aviația saigoneză a bombardat 
localitatea Loc Ninh

8 (Agerpres). — A- 
presă Eliberarea în
că, 
(ora
au

la 7 noiembrie 
locală), avioane 
bombardat ora- 
situat în interi-

HANOI 
genția de 
formează 
ora 10,00 
saigoneze
șui Loc Ninh, 
orul ’zonei aflate sub contro
lul Guvernuilui Revoluționar

Provizoriu al Republicii Viet- 
'namului de Sud. »

Mai multe bombe au fost 
aruncate asupra cartierelor 
prezidențiale Ninh Phuc și 
Ninh Hoa, ucigînd numeroase 
persoane aflate într-d 
publică și provocînd pagube 
materiale.

piață

ALGER 8 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Io- 
nescu, transmite: La propu
nerea guvernului algerian de 
a se convoca o reuniune ex
traordinară a miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale 
O.U.A., pentru examinarea si
tuației actuale din Orientul 
Apropiat, au răspuns pînă a- 
cum mai multe țări : Daho
mey, Mali, Somalia, 
Mauritania, Niger, 
Tanzania și Burundi.

Intr-un comentariu 
ceastă temă al ziarului „El 
Moudjahid" se arată : „Reu
niunea extraordinară a Con
siliului ministerial al O.U.A. 
va trebui să procedeze în așa 
fel îneît Africa să fie direct 
asociată la o reglementare 
definitivă a situației din Ori
entul Mijlociu. Acest lucru 
constituie consecința logică a 
importanței din ce în ce mai 
mari pe care o au țările con
tinentului african în rezol
varea marilor probleme 
lumii".

Senegal,
Libia,

BONN 8 — Corespondentul 
Agerpres N.S. Stănescu, trans
mite : In Republica Federală 
Germania au continuat mani
festările prilejuite de 
sarea 
terea 
mir. 
tutui 
versității din Koln, a 
chisă o expoziție cu documen-

a 300 de ani de 
lui Dimitrie 

Astfel. la 
de muzicologie ,

aniver- 
la naș- 
Cante-
Insti- 

al Uni- 
fost des-

te privind viața și opera ma
relui cărturar și umanist ro
mân. Cu acest prilej, profeso
rul Viorel Cosma, de la Con
servatorul „Ciprian Porum- 
bescu" din București, a pre
zentat expunerea „Dimitrie 
Cantemir — personalitate mu
zicală de prestigiu universal", 
exemplificată cu imprimări 
din creațiile muzicale ale lui 
Cantemir.

de larg interes

Partidele reprezentate în Bundestagul 
vest-german au căzut de acord asupra 

aspectelor ratificării tratatului de 
neproliferare a

> ATENA 8 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Badea, 
transmite: In cadrul Expozi
ției internaționale de turism 
și echipament hotelier „Xe
nia ’73", deschisă la Atena, 

Ministerul român al Turismului 
prezintă standuri cu fotografii 
pliante și produse de artiza
nat din zonele de interes tu
ristic și folcloric din țara 
noastră. Standurile românești 
se bucură de un deosebit in
teres din partea publicului 
grec.

■ Răspunzînd acestui interes,

reprezentantul Ministerulu
Turismului, Gheorghe Potra- 
che, a organizat o conferința 

o
Și 

în 
au 
o-

de presă in cadrul căreia 
vorbit despre dezvoltarea 
perspectivele turismului 
Romania. La conferință 
participat reprezentanți ai 
ficiului de turism și ai agen
țiilor turistice din Grecia, 
specialiști, scriitori și zia
riști de turism. Au fost pro
iectate apoi filme documen
tare despre comorile turiști- ’ 
ce ale României.

armelor nucleare
BONN 8 (Agerpres). — Toa

te partidele reprezentate în 
Bundestagul vest-german au 
căzut de acord, asupra aspec
telor esențiale ale ratificării

Teheran
Conferința

internațională
9

a Crucii Roșii
TEHERAN 8 (Agerpres). — 

Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a inaugurat, joi, lucrările ce
lei de-a 22-a Conferințe Inter
naționale a Crucii Roșii, de la 
Teheran, la care participă re
prezentanți ai unui mare nu
măr de societăți naționale de 
Cruce Roșie, ai Ligii Interna
ționale (organul fondator 
societăților naționale) și Co
mitetului Internațional 
Crucii Roșii de la Geneva. Din 
România, participă o delegație 
condusă de general-colonel 
Mihai Burcă, președintele 
Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie.

al

al

tratatului de neproliferare 
armelor nucleare, prezentat, 
joi, în primă lectură în fața 
Camerei inferioare a Parla
mentului R.F. Germania.

In cursul dezbaterii de 
joi, documentul, la care R.F. 
Germania a aderat în 1969țt a 
fost remis comisiilor compe
tente, înainte de a fi prezen
tat plenului Bundestagului în 
cea de-a doua și a treia lec
tură.

------♦

Criza petrolului 
pe agenda discuțiilor 
dintre ministrul de 
externe al Olandei 

și omologul său 
francez

PARIS 8 (Agerpres). — Mi
nistrul olandez al afacerilor 
externe, Max van der Stoel, 
aflat într-o vizită oficială la 
Paris, a avut în cursul zilei de 
joi convorbiri succesive cu 
omologul său francez, Michel 
Jobert, și a fost primit de pre
ședintele Georges Pompidou.

Intr-o declarație făcută pre
sei la încheierea convorbirilor, 
ministrul olandez a declarat, 
printre altele, că ele s-au con
centrat asupra actualei penu
rii de petrol care a lovit pu
ternic țara sa.

Spre o soluție politică
a conflictului intercomunitar 

din Irlanda de Nord
BELFAST 8 (Agerpres). — 

In o uda incidentelor de stra
dă, a atacurilor armate și a- 
tentatelor care continuă să 
fie înregistrate în numeroase 
localități din Ulster, pentru 
prima dată în ultimii patru 
ani o soluție politică a conflic
tului care separă membrii 
celor două comunități confe
sionale din Irlanda de Nord 
este pe punctul de a fi adop
tată.” XLa sfîrșitul celei de-a opta 
reuniuni a partidelor unio
nist, al fostului premier Brian 
Faulkner, laburist social-de
mocrat — principala grupare 
politică a minorității catolice 
— și a partidului interconfe- 
sional al alianței, a fost dată 
publicității o declarație comu
nă care informează despre re
alizarea unui „larg acord" în 
privința repartizării responsa
bilităților în cadrul viitorului 
organ executiv al provinciei.

In sfîrșit, cel de-al treilea 
punct pozitiv al declarației 
comune publicate constă în a- 
cordul participanților la ne-

gocieri asupra programului 
economic și social elaborat în 
cursul reuniunilor preceden
te.

DUPA ÎNTREVEDEREA pe 
care a avut-o miercuri seară, 
cu președintele Fahri Koru- 
turk, în cadrul căreia l-a in
format pe șeful statului că a 
eșuat în eforturile sale de a 
forma un guvern de coaliție, 
președintele Partidului Re
publican al Poporului, Buient 
Ecevit, a declarat reprezen
tanților presei că a fost de
sărcinat de această misiune.

la 
la 
de

UNITĂȚILE lonnoliste 
au fost obligate să părăsească 
localitatea Srang, situată 
sud-vest de Pnom Penh, 
numai cîțiva kilometri
Tram Khnar, oraș eliberat de 
forțele patriotice cambodgie
ne la sfîrșitul săptămînii tre
cute.

Puternice angajamente mi
litare sînt semnalate, pe de 
altă parte, la Trapeang 
Thnot și Vihear Sour, în ve
cinătatea capitalei.

PESTE 10 000 DE PERSOA
NE au ramas fara adă
post în urma inundațiilor 
provocate de ploile puternice 
căzute în ultimele zile în Sri 
Lanka. Zona cea mai afectată, 

~arată surse oficiale din Co
lombo, cuprinde împrejurimi
le capitalei.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL SPANIEI A HOTAR1T 
să majoreze prețul benzinei 
cu 19 la sută, măsură ce va 
intra în vigoare de ,1a 1 ia
nuarie 1974. Această majora
re este a doua din ultimele 
cinci luni.

COMISIA A DOUA A A- 
DUNARII GENERALE, care 
se ocupă de problemele eco
nomice, a adoptat miercuri o 
rezoluței în conformitate cu 
care sediul viitoarei universi
tăți a Națiunilor Unite — 
instituție a cărei creare a 
fost aprobată anterior — ur
mează să fie stabilit în capi
tala Japoniei.

COASTA DE FILDEȘ A 
HOTARÎT să rupă relațiile di
plomatice cu Israelul, a anun
țat joi președintele Houphou- 
et Boigny.

AGENȚIA TANIUG IN
FORMEAZĂ că, la incitația 
C.C. al P.C.U.S., Iosip Broz 
Tito, președintele R. S. F. Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
va face, în cursul acestei 
o vizită de prietenie în 
unea Sovietică.

luni, 
Uni-

GUVERNUL grec a 
TARÎT SA MAJOREZE prețul 
cu amănuntul Ia produsele 
din petrol cu 14 pînă la 36' la 
sută. Ministerul Comerțului a 
precizat că noua reglementa
re va intra în vigoare înce- 
pînd cu data de 8 noiembrie.

HO-

JURIUL PENTRU DESEM
NAREA „PREMIULUI CRITI
CII LITERARE" A DECER
NAT, la Paris, această dis
tincție pe anul 1973 lui Pier
re Barberis, profesor la Șcpa- 
la Normală Superioară din 
Saint Cloud, pentru cartea sa 
intitulată „Lumea lui Bal-

in lcgâturâ cu actuala penurie
de petrol

8 (Agerpres). — Sub

20,00

20,05

VINERI, 9 NOIEMBRIE

20.30
20,35

poetic ; 21,30 Bijuterii
zicale ; 22,00 Radiojurnal : 
22,30 Concert de seară t 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—3,00
Estrada nocturnă.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un om în sălbă 

Republica: Domnulu; 
dragoste :

ticie ; 
profesor cu
PETRILA : Cutezanța ; LO- 
NEA — Minerul: Naufra 
giați în spațiu ; ANINOASA: 
Fata care vinde flori ; VUL
CAN : Dragostea începe vi
neri ; LUPENI — Cultural: 
Acea pisică blestemată ; LU
PENI — Muncitoresc : Car
tea junglei ; URlCANI : 
Frontul nomad.

fe.Vî ' 'Jl iradjo
5,00 Buletin de știri; 5,20 

Dragi mi-s 
cui ; 5,50 
6.00-8,08 
dimineții ; 
melodia 
Memoria 
nesc ; 10,00 Buletin de știri;

cîntecu] și jo- 
Muzică ușoară : 

Radioprogramul 
8,30 La microfon 
preferată ; 9,30

pămîntului româ-

10,0a Melodii populare 
Banat; 10,30 Cîntece de Sile 
Dinicu, Gelu Solomonescu și 
Mișu Iancu ; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,15 Litera și spiritul 
legii ; 11,30 Tineri ni-s anii, 
tînăr ni-i cîntul ; 12,00 Dis
cul zilei ; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal : 13,27 Concert de 
prînz ;
săptămînii ; 14,40 
reprezentativă a 
15,00 Buletin de știri ; 
Radioancheta 
15,20 Muzică 
16,15 Cîntăreți
16.30 Știința la 
rul de fete al liceului „Dimi
trie Bolintineanu" din Bu
curești ; 16,50 Publicitate ra
dio ; 17,00 Pentru patrie ;
17.30 Cîntece cu Viorica Gro
za și Dumitru Bălășoiu ; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45
Consemnări ; 21.00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment

STUDIOUL DE RADIO 
TIMIȘOARA

VINERI, 9 noiembrie

14,00 Compozitorul 
Fanfara

Armatei ; 
15,05 

economică ; 
de estradă ; 
ai satelor , 
zi-; 16,35 Co-

18,00 Actualitatea 
18,10 Cîntă formații 
școlare ; 18,25 „Zilele 
rii reșițene" — o importan
tă manifestare spirituală ; 
18,30 Recital Diana Ross, Au
relian Andreescu și ;Elena 
Vondrackova ; 18,50 Emisiu
nea „Alma mater" ; 19,00’
„Drag mi-e cîntecul și jo
cul." program de muzică 
populară la cererea ascultă
torilor ; partea 1 ; 19,25 E- 
misiunea pentru sate ; 19,35 
„Drag mi-e cîntecul și jo
cul" ; partea 2 ; 19,50 Dialog 
cu ascultătorii.
SIMBAtA, 10 NOIEMBRIE

6,00—6,30 Actualități și 
muzică.

radio ; 
corale 
cultu-

9,00

9,30
Curs de limbă france
ză. Lecția 67 (reluare). 
Curs de limbă rusă. 
Lecția 65 (reluare). 
Telex.
Album coral. 
Teleobiectiv.
Istoria filmului sonor. 
Telejurnal.

10,00
10,05
10,15
10.30
12,05
16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 ~ engle-Curs de limbă 

ză. Lecția 65. 
Telex.
Tragerea Loto.
Cunoașteți
Necunoașterea 
anulează 
rea ?
Atenție la... neatenție. 
Revista economică TV. 
1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul

legile ? 
legilor 

răspunde-

Redacția și administrația ziarului • Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii. 
La noi.
Prim-plan. Alexandru 
Stoica. Erou al Mun
cii Socialiste, mais
tru oțelar la combi
natul siderurgic din 
Galați.
Publicitate.
Film artistic. Sorgul 
roșu.

24 de ore.22,30

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele : Petroșani 
cradle ; Paring 7 grade.

" Minimele : Petroșani — 2 
(grade ; Paring 0 grade.

în
de

10

PENTRU URMĂTOARE- 
'LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă. Cer variabil. Preci
pitații sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare. Vint slab pî- 
■nă la potrivit din sectorul, 
(nordic.

PARIS
titlul „Petrolul, cărbunele și 
atomul", agenția France 
Presse publică un amplu co
mentariu consacrat actualei 
penurii de hidrocarburi.

Efectele crizei petroliere 
continuă să se extindă, afir
mă autorul comentariului, a- 
dăugînd că în toate țările in
dustrializate se generalizează 
majorările de prețuri. Intr-o 
declarație făcută presei, pri
mul ministru . francez, Pierre 
Messmer, a arătat că, în ce 
privește politica energetică a 
țării sale, guvernul preconi
zează continuarea bunelor re
lații cu țările producătoare 
de petrol, care trebuie să fur
nizeze Franței 130 milioane 
tone anu1 acesta, și intensifi
carea e' rturilor de prospec
tare de noi zăcăminte, în spe
cial în Marea Nordului, cu 
scopul diversificării surselor 
de aprovizionare. Pe de altă 
parte, a arătat primul minis
tru, Franța va accelera con
struirea de centrale nucleare, 
iar în cel mai scurt timp va 
trece la construirea unei uzi
ne de separare â izotopilor.

In ce privește altă sursă de 
energie — cărbunele, în co
mentariul agenției France 
Presse se amintește că la re
centul Congres mternațional, 
desfășurat în luna septembrie, 
la Londra, s-a recunoscut că 

*la ora actuală cărbunele este 
chemat să joace din nou un 
rol de prim 
mai mult cu 
mondiale reprezintă 
mativ 93 la sută din 
combustibililor solizi 
tați pînă în prezent. Numeroa
se țări intenționează să-și 
dezvolte producția carboni
feră și în special S.U.A., a 
căror producție trebuie să 
crească de la 550 milioane 
tone pe an pînă la un miliard 
tone în 1985.

ordin, cu atît 
cît rezervele 

aproxi- 
totalul 
detec-

WASHINGTON 
preș). — F 
chard Nixon 
un program 
tate pentru 
crizei energetice, determinată 
de limitarea livrărilor de pe
trol de către unele țări pro
ducătoare. Obiectivul măsuri
lor este de a se lichida pînă 
la sfîrșitul actualului deceniu 
dependența S.U.A. de sursele 
externe de energie. Programul 
cuprinde pe de o parte, reco
mandări imediate și, pe de 
alta, măsuri legislative necesi- 
tînd aprobarea Congresului.

Prima categorie include! 
încurajarea utilizării în in
dustrie a cărbunelui ; redu
cerea temperaturii la încălzi
re în instituții, administrații 
și locuințe la 18—20 grade 
Celsius ; limitarea consumu
lui de combustibil în aviație, 
prin reducerea numărului de 
zboruri și a vitezei ; reducerea 
programului centrelor co
merciale.

In ceea ce privește legisla
ția de urgență, asupra căreia 
urmează să se pronunțe Con
gresul, aceasta prevede: au
torizarea unei raționalizări a 
consumului de produse petro
liere ; înlesnirea unei sporiri a 
producției de către centrele 
atomo-electrice ; limitarea pu
blicității iluminoa'se ;- limita 
rea vitezei pe căile rutiere de 
pe ansamblul S.U.A. ; impu
nerea de taxe asupra consu
mului de gaze naturale și e- 
lectricitate ; sporirea extrac
ției de petrol din rezervele 
submarine etc.★

8 (Ager-
■ Ri-Președintele

a propus 
de austeri- 

combaterea

GENEVA 8 (Agerpres). — 
Prețul petrolului — a declarat 
secretarul general al '■Organi
zației țărilor exportatoare de 
petrol (OPEC), Abderrahman 
Kehne, va trebui să crească 
din nou, și cît mai rapid, de

o asemenea manieră îneît cej 
lelalte surse de energie să 
devină competitive.

Vorbind în cadrul reuniunii’ 
de la Geneva a Comitetului 
creat de secretarul general al 
O.N.U. pentru studierea com
paniilor multinaționale, Ab
derrahman Kehne a afirmat 
că „prețurile actuale nu .sînt 
încă reprezentative pentru 
valoarea reală a petrolului, 
deși au fost operate recente
le sporiri de prețuri. Consu
mul petrolului la prețuri 
foarte scăzute a fost prea 
mult timp favorizat. In aces
te condiții, petrolul ri^că să 
dispară înainte ca știința să 
fi descoperit alte surse de 
energie care să-l poată supli
ni. Trebuie — a continuat se
cretarul general ai OPEC — 
ca toate celelalte surse de 
energie cunoscute să fie in
tens utilizate, și ele nu pot 
fi în condițiile unei concuren
țe normale între aceste surse 
și petrol". ★

LUXEMBURG 8 (Agerpres) 
— Guvernul luxemburghez a 
adoptat un plan de măsuri cu 
privire la aprovizionarea și 
distribuirea produselor petro
liere. care va intra în vigoare 
Ia 10 noiembrie. Incepînd de 
la această dată, stațiile de 
benzină care distribuie acest 
produs la un preț mai redue 
decît în alte țări alte C.E.E. 
vor fi închise pentru a se 
pune capăt cumpărărilor ex
cesive la care recurg în spe
cial automobiliștii francezi și 
vest-germani în trecere prin 
Luxemburg. S-a constatat; că 
numai duminică, automobiliș
tii din R.F.G. au teumpărat 
100 000 litri de benzină în. 
Luxemburg.

Noul plan guvernamental 
interzice vînzarea de benzină 
în canistre și stocarea aceste
ia, de către particulari, în 
cantități mai mari de 15 litri»
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