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Energia electrică 
și combustibilii — cît mai bine 

gospodăriți !
CHEMAREA

Comitetului orășenesc de partid Lupeni 
către toate organele și organizațiile de partid, către toți cetățenii din 
Valea Jiului, privind economisirea de combustibil și energie electrică 
în activitatea industrială, în consu mul casnic și edilitar.

Al COMITETULUI MUNICIPAL PETBOSAHI Al P CI Șl AL CONSILIU MIA! MUNICIPAL

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

fn ziua de 13 noiembrie 1973, a avut loc ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.

La ședință au luat parte ca invitați membri ai guvernului, 
șefi ai unor instituții centrale, activiști de partid și de stat.

Comitetul Executiv a luat în discuție analiza și propuneri
le cu privire la principalele probleme ale dezvoltării energeti
ce în Republica Socialistă România și măsurile de economisire 
a combustibililor și energiei electrice. Pe marginea analizei și 
propunerilor prezentate au luat cuvîntul numeroși vorbitori, 
membri ai Comitetului Executiv și reprezentanți ai unor minis
tere economice.

In încheierea discuțiilor la acest punct de pe ordinea de 
zi, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Pe baza analizei prezentate și a concluziilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul Executiv a adoptat o hotărîre cu 
privire Ia principalele probleme ale dezvoltării energetice în 
Republica Socialistă România și măsurile de economisire a 
combustibililor și energiei electrice, care se dă publicității se
parat.

Comitetul Executiv a ascultat o informare prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, cu privire la poziția României față de conflictul 
din Orientul Mijlociu și contribuția sa la soluționarea acestuia.

Comitetul Executiv a luat cunoștință cu vie satisfacție de 
activitatea intensă, multilaterală desfășurată de conducerea 
partidului și a statului, de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, din primul moment al izbucnirii osti
lităților din octombrie a.c., în vederea încetării imediate a con
flictului și trecerii fără întîrziere la o reglementare politică ca
re să asigure statornicirea unei păci drepte, trainice în această 
zonă a lumii. Prin declarațiile oficiale și luările de poziție din 
cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în această 
perioadă, prin mesajele adresate de președintele Consiliului 
de Stat conducătorilor de state si guverne, prin propunerile și 
inițiativele întreprinse, în spiritul poziției consecvente a parti
dului si stalului nostru. România și-a adus, și în ac6st caz, o 
contribuție activă în direcția găsirii căilor de rezolvare politi
că a situației din Orientul Mijlociu.

Apreciind în mod deosebit promptitudinea cu care s-a ac. 
ționat pentru atingerea acestor țeluri, Comitetul Executiv a dat 
o înaltă apreciere aportului personal al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu la elaborarea și pro
movarea consecventă a poziției României, la inițiativele luate 
de țara noastră.

Ultimul conflict a demonstrat că este necesară aplicarea 
consecventă a rezoluției din noiembrie 1967 a Consiliului de 
Securitate care să ducă la retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate- la recunoașterea și garantarea suvera
nității naționale și a integrității teritoriale a tuturor statelor din 
zonă, la reglementarea problemei populației palestiniene în 
conformitate cu aspirațiile ei legitime.

Desfășurarea evenimentelor, semnarea acordului pentru 
consolidarea încetării focului au confirmat, încă o dată, justețea 
politicii țării noastre, a stăruințelor sale în vederea rezolvării 
conflictului pe cale politică.

Comitetul Executiv a apreciat că în prezent există premise 
favorabile pentru a se ajunge la o reglementare definitivă a 
conflictului si a stabilit ca România să.si aducă si în viitor con- 
tribuția pentru consolidarea încetării focului, pentru dezanga
jare militară, creîndu-se astfel condițiile începerii lucrărilor 
conferinței de pace, care să ducă la soluționarea pe cale politi
că a problemelor complexe ale regiunii și la lichidarea pentru 
totdeauna a conflictului.

Comitetul Executiv7 consideră că la această conferință, sub 
egida O.N.U., alături de părțile direct implicate, trebuie să 
participe și alte state — mari, mijlocii și mici — de pe diferite 
continente și îndeosebi din Europa și Africa, care doresc și pot 
aduce o contribuție constructivă la instaurarea unei păci drepte 
și trainice în Orientul Apropiat.

In spiritul răspunderii față de destinele lumii contempo
rane, România socialistă va continua să acționeze, pe toate că
ile, cu aceeași perseverență ca și pînă acum, pentru reinstaura- 
rea liniștii în Orientul Apropiat, pentru statornicirea unor ra
porturi noi de încredere și colaborare. în această zonă geogra
fică, astfel încît popoarele care trăiesc aici să-și poată concen
tra eforturile mersului lor înainte pe calea dezvoltării indepen
dente- economice și sociale — ceea ce corespunde intereselor 
cauzei păcii și destinderii în Orientul Apropiat și în întreaga 
lume.

In continuare, Comitetul Executiv7 a aprobat propunerile 
privind reducerea prețurilor de producție și livrarea la unele ma
șini agricole, precum și îmbunătățirea sistemului de reglemen
tare a stocurilor de materiale si produse, corelate cu probleme, 
le de plan.

Comitetul Executiv7 a hotărît să convoace Plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist Român în ziua de, 28 no. 
îembrie 1973.

In încheiere, Comitetul Executiv7 a rezolvat unele probleme 
ale activității curente.

Pe deplin conștienți de importanța gos
podăririi cu chibzuință a resurselor ener
getice ale țării, sarcină de mare impor
tanță, cuprinsă în programul de dezvolta
re a economiei naționale elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, în toate angajamentele noastre 
pentru înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen, în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din Lupeni chemăm 
la întrecere organele și organizațiile de 
partid de masă și obștești, pe toți cetățe
nii municipiului Petroșani pentru o folo
sire mai rațională și economisirea combus
tibilului și a energiei electrice în activi
tatea de producție în consumul casnic și 
edilitar.

In acest sens, ne propunem adoptarea 
de urgență a următoarelor măsuri :

• In industrie

Organele și organizațiile de partid vor 
desfășura o susținută muncă politică și 
organizatorică pentru mobilizarea comu
niștilor, a tuturor muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor pentru reducerea consu- 
îhurilor de energie electrică și combusti
bil prin :

— Perfecționarea continuă a organizării 
producției și a muncii în abataje, ateliere, 
secții și sectoare ;

— îmbunătățirea aprovizionării tehni- 
co-materiale a tuturor locurilor de mun
că din subteran și de Ia suprafață cu ma
terii prime, materiale și piese de schimb ;

— încărcarea uniformă a utilajelor și 
agregatelor în vederea folosirii lor la pa
rametrii proiectați, în scopul obținerii li
nei producții ritmice și evitarea mersului 
în gol în funcționarea utilajelor și insta
lațiilor ;

— îmbunătățirea continuă a calității re
viziilor și reparațiilor la utilaje și instala
ții cît și intensificarea reparațiilor preven
tive în scopul eliminării avariilor și stag
nărilor în funcționare ;

— In vederea eliminării pierderilor de 
debit de aer comprimat se vor lichida scă
pările de aer prin neetanșeități și redi- 
mensionarea rețelelor de aer comprimat 
subdimensionate ;

— In scopul creșterii randamentului in
stalațiilor termice, se vor lua măsuri pen
tru lichidarea tuturor pierderilor de căl
dură datorate scăpărilor de agent termic 
prin neetanșeități, reglaj necorespunzător 
al distribuției căldurii, montarea de oale 
de condens și valorificarea rațională a re
surselor secundare de energie ;

— Stabilirea unui program optim de 
funcționare a utilajelor electrice de puteri 
mari pentru reducerea curbei de sarcină 
în orele de aplatisare și a consumului de 
energie electrică și pneumatică î

— Pentru eliminarea pierderilor de e- 
nergie electrică în rețelele de distribuție 
$i transport Se vor lua măsuri de instala
re a posturilor de transformare din subte
ran cît mai aproape de consumatori și di
mensionarea conductelor electrice în func
ție de dinamica de dezvoltare a producți
ei de cărbune din sectoarele respective.

— Folosirea la maximum a iluminatu
lui natural în hale, ateliere și birouri, prin 
stabilirea unui program optim de utiliza
re a iluminatului electric, curățirea per
manentă a corpurilor de iluminat și a gea
murilor încăperilor 5

— Introducerea și menținerea în stare 
de funcționare a instalațiilor de decupla
re automată a convertizoarelor de sudură 
cînd acestea funcționează în gol ;

— Conducerile întreprinderilor vor lua 
măsuri de organizare a unor cursuri de 
specializare și perfecționare profesională 
a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
din domeniul energetic ;

— Exploatarea minieră Lupeni va lua 
măsuri de reducere a consumului de lemn 
de mină cu 0,3 mc/1 000 t„ prin creșterea 
ponderii extrase din abatajele frontale cu 
susținere cu stîlpi hidraulici și grinzi arti
culate, creșterea capacității de producție 
la complexele mecanizate, experimentarea 
și aplicarea monografiei de armare cu pas 
dublu de răpire în abatajele frontale din 
stratul 3.

• In domeniul casnic și edilitar 
La iluminatul public :

— Cele 10 posturi de transformare data
te cu mecanisme de ceasornic pentru aprin- 
dere-stingere vor fi reglate pentru perioa
dele de timp prevăzute de reglementările 
în vigoare.

— La celelalte posturi de transformare 
se va realiza cascadă pentru aprinderea i- 
luminatului public, cu acționarea automa
tă respectîndu-se același program.

In perioada 1. XI. — 1. IV. 1974 se vor 
economisi 86.277 kw/oră echivalent cu 
50 900 lei.

— Sectorul C.D.E.E. Lupeni va interveni 
la organele superioare în vederea aprovi
zionării cu un număr mai mare de becuri, 
cu vapori de mercur, urmărind ca prin 
montarea acestora să se reducă numărul 
becurilor incandescente în proporție de 
1/3.

La iluminatul casnic și edilitar ;
— Sectorul C.D.E.E. Lupeni va urmări 

ca,' la noile blocuri de locuințe, la data pu
nerii în funcțiune să se monteze în toate 
apartamentele contoare electrice, iar pe 
casele de scări contoare monofazice. Șan
tierul de construcții și beneficiarul E.G.L. 
se vor îngriji de montarea automatelor de 
aprindere-stingere a iluminatului din ca
sele de scări;

— Sectorul E.G.L. Lupeni va revizui, 
completa și pune în funcțiune toate auto
matele de aprindere-stingere de la blocu
rile de locuințe, în casele de scări, anexe 
gospodărești. De asemenea va lua măsuri 
de automatizare a aprinderii-stingerii ilu
minatului de la ascensoare;

— Sectorul E.G.L. Lupeni va asigura 
funcționarea optimă a centralelor termi
ce din cartierele de blocuri ale orașului, 
respectînd diagramele de temperaturi pen
tru căldură și apă caldă menajeră, astfel 
ca în apartamente să nu fie necesară fo
losirea reșourilor și a radiatoarelor elec
trice din lipsă de căldură.

— Raționalizarea funcționării instalați
ilor de iluminat public a reclamelor și fir
melor luminoase, astfel încît să se asigu
re o reducere a consumului de energie e- 
lectrică cu cel puțin ?0 la sută.

COMITETUL ORĂȘENESC LUPENI 
AL P.C.R.

(Continuare în pag. a 3-a)

HOTÂRÎREA
Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R.*

în legătură cu dezvoltarea energeticii
și măsurile de economisire a combustibililor

și energiei electrice

de la însemnătatea 
resurselor energeti- 
realizarea integrală

In ședința din 13 noiembrie 
a.c.. Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al P.C.R. a 
examinat principalele proble
me ale dezvoltării energeticii 
în România și propunerile de 
măsuri pentru economisirea 
combustibililor și energiei e- 
lectrice.

Pornind 
asigurării 
ce pentru 
a programelor de dezvoltare 
economică și socială a țării 
creșterea eficienței economi
ce în toate sectoarele de acti
vitate și ridicarea nivelului de 
trai al poporului, conducerea 
partidului a analizat. în repe
tate rînduri, problema sporirii 
potențialului energetic al ță
rii și a stabilit programe de 
măsuri care s-au concretizat

Ședința Biroului Executiv al Frontului Unității Socialiste
In ziua de 13 noiembrie 

1973 a avut loc ședința Bi
roului Executiv al Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, sub preșe
dinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu.

Biroul Executiv a luat 
în discuție analiza și pro
punerile cu privire la princi
palele probleme ale dezvol
tării energeticii în Republica 
Socialistă România și măsu
rile de economisire a com
bustibililor și energiei elec
trice.

La acest punct a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a prezentat 
principalele orientări stabi
lite de Comitetul Executiv
al C.C. al P.C.R. în vederea 
dezvoltării energeticii în Ro
mânia și a adoptării unor

în valoare a noi 
utilizarea mai ju-

în punerea 
resurse. în 
dicioasă a energiei și combus
tibilului. Prin aplicarea aces
tor măsuri au fost asigurate 
resurse energetice necesare 
dezvoltării în ritmuri înalte a 
economiei naționale.

Comitetul Executiv a con
statat că, cu toate progrese 
le înregistrate, în acest dome
niu persistă încă deficiente, a- 
tît în ce privește identificarea 
și valorificarea unor noi re
surse energetice, cît și în uti
lizarea cu randamente ridicate 
a combustibililor, energiei e- 
lectrice și termice. Programe
le stabilite nu au fost îndepli
nite în întregime, nu s-a ac
ționat cu suficientă hotărîre 
pentru reducerea consumuri
lor specifice, eliminarea risi
pei sub toate formele.

măsuri mai ferme pentru fo
losirea rațională și econo
misirea combustibililor și 
a energiei electrice.

Participanții la discuții au 
exprimat aprobarea lor și 
a organizațiilor pe care le 
reprezintă față de măsurile 
stabilite de Comitetul Execu
tiv al C. C. al P.C.R. față de 
orientările și sarcinile expu
se de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. S-a scos în evi
dență justețea măsurilor a- 
doptate de folosirea mai ra
țională a resurselor de ener
gie și combustibili, de creș
tere a rezervelor care să con
ducă la asigurarea ritmului 
accelerat de dezvoltare ’ a 
economiei naționale și, pe 
această cale, la ridicarea ni
velului de trai material și 
spiritual al poporului nostru.

Comitetul Executiv și-a în
sușit pe deplin concluziile to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
prezentate în cadrul ședinței, 
subliniind importanta deose
bită a acestora pentru orien
tarea activității de planificare, 
producere și utilizare raționa
lă a energiei și combustibilu
lui, pentru dezvoltarea în 
perspectivă a forțelor de pro
ducție ale țării.

In scopul asigurării pe o 
perioadă îndelungată a resur
selor energetice necesare dez
voltării economice și sociale 
a țării, Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R.

HOTĂRĂȘTE:

1. Elaborarea unui program 
de perspectivă în vederea dez-

Biroul Executiv adresea
ză organizațiilor membre a- 
le Frontului Unității Socia
liste chemarea de a depune 
toate eforturile în vederea 
aplicării integrale în viață a 
măsurilor stabilite de Comi
tetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. de a lupta cu toată 
hotărîrea împotriva risipei, 
pentru a dezvolta spiritul de 
economie în rîndul tuturor 
oamenilor muncii, al întregii 
populații.

Biroul Executiv a luat 
apoi în discuție și a a- 
doptat o hotărîre cu privire 
la constituirea și activita
tea organizațiilor sătești ale 
Frontului Unității Socialiste.

In continuare, Biroul E- 
xecutiv a adoptat propuneri
le referitoare la pregătirea 

voltării resurselor energetice 
și realizării ,de consumuri cît 
mai reduse, astfel încît să se 
asigure, pe o durată mai înde
lungată, rezervele de energie 
și combustibil necesare .pro
ducției industriale și valorifi
cării superioare a hidrocarbu
rilor prin chimizare.

Intensificarea în acest scop 
a cercetărilor și prospecțiuni
lor geologice pentru identifi
carea și punerea în exploatare 
a unor noi rezerve de cărbu
ne. petrol, gaz metan, ape ter
male și alte resurse energeti
ce, accelerarea amenajării 
tențialului hidroenergetic 
țării.

2. Creșterea gradului de

po-
al

va-

(Continuare in pag. a 3-a) 

și desfășurarea Congresu
lui Frontului Unității So
cialiste și a conferințelor ju
dețene, municipale orășenești 
și comunale ale Frontului U- 
nității Socialiste. In acest 
sens, Biroul Executiv a ho
tărît să supună spre apro
bare Plenarei Consiliului 
Național al Frontului Unită
ții Socialiste ca la începutul 
lunii februarie 1974 să aibă 
loc Congresul Frontului U- 
nității Socialiste.

In vederea pregătirii Con
gresului, s-a stabilit să în
ceapă, în perioada imediat ur
mătoare, conferințele co
munale, orășenești, munici
pale și județene ale Frontu
lui Unității Socialiste.

Biroul Executiv a rezol
vat, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.

in miez dc noapte, zlnâ ca ii amiaza marc
Pare de necrezut, dar e adevărat. In timp ce oamenii — 

șefii— dorm liniștiți, în unitățile pe care Ie conduc este 
ziuă ca-n amiaza mare. Adevărul acestor afirmații a fost 
confirmat în noaptea de luni spre marți cînd două formații 
alcătuite din personal de specialitate din cadrul secției 
Petroșani a I.R.E., membri ai consiliului municipal de con
trol muncitoresc și redactori ai ziarului au străbătut cîteva 
localități ale Văii Jiului după orele de program ale unor 
unități economice și comerciale

Un peisaj feeric
care costa prea mult

In Lupeni. în cartierul Vis- 
coza, iluminatul public a- 
sigură o bună vizibilitate pe 
timp de noapte. Pentru res-

în pagina a 4-a
• Sesiunea Adunării Ge

nerale a O.N.U.
@ Lucrările Conferinței 

pentru securitate și co
operare în Europa.

A Negocierile privind re
ducerea reciprocă a tru
pelor și armamentelor în 
Europa Centrală.

@ Orientul Apropiat : In- 
tîlnire între ofițeri supe
riori egipteni și israeli- 
eni ; Un prim punct de 
control al O.N.U.

$ Acțiuni ale patrioților 
cambodgieni.

pectarea regulilor de pază 
n-ar mai fi deci necesar de- 
cît cel mult un bec-două ca
re să ardă în unitățile co
merciale. Dar ele sînt din 
belșug, să se vadă că sînt 
și că șefii unităților aminti
te nu prea „au treabă” cu ri
sipa de energie. Și să nu se 
spună că n-avem drepta
te invităm responsabilii li

La complexul comercial din cartierul Braia — Lupeni ziuă în miez de noapte.

brăriei, unității nr. 81 a 
O.C.L. alimentara să se ui
te la vecini, la unitatea de 
legume și fructe nr. 34, ma
gazinul de articole electrice, 
magazinul O.C.L. produse in
dustriale nr. 28 — și mai sînt- 
unde un tub sau două ajung.

La cinematograful din Bra- 
ia și unitățile comerciale din 
jur adevărată ploaie de lu
mină. Ard toate becurile 
la intrarea și în holul cinema
tografului la o oră cînd per
sonalul și spectatorii dorm. 
La magazine majoritatea 
corpurilor de iluminat sînt 
aprinse. Oare nu s-a gîndit 
chiar nimeni că acest pei
saj feeric costă cam mult 
că se consumă în gol atîta 
energie ?

Am numărat corpurile de 
iluminat, dar nu vrem un in
ventar. Sînt sute care ard 
degeaba în Lupeni. La bufe
tul „Mureșul", la unitățile 
Loto-Pronosport 20-25, pe 
scările tuturor blocurilor 
înalte de pe strada Tudor 

Vladimirescu ca și în majo
ritatea celorlalte cartiere.

La Vulcan peisajul noc
turn bine luminat se re
petă/ în... părculețul din fața 
consiliului popular. Ard 20 
de lămpi (nu putem număra 
corpurile de iluminat că 
sînt închise) la o oră cînd 
prin oraș nu-i țipenie de 
om. Și ard pînă dimineața. 
La magazinul alimentar cu 
autoservire din noul complex 
comercial e lumină ca ziua. 
Cele 22 de tuburi fluores
cente își fac pe deplin da
toria irosind în noapte' e- 
nergia. La fel în unitățile 
de Croitorie, încălțăminte a 
cooperativei și în celelalte 
părți vezi pe jos și... acul. 
De ce nu s-a uitat nimeni din 
conducerea cooperativei și 
alături în atelierul de re
parații radio — TV. unde se 
vede treaba că un singur tub 
ajunge ? E de-a dreptul re
voltătoare această risipă. ,

(Continuare în pag. a 3-a) j
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fLa ordinea zilei

Pregătirile de iarnă din depozit
Depozitul de material lem

nos de la mina Uricani, ca și 
cele de la celelalte exploatări 
cunoaște în aceste zile o vie ac
tivitate. Motivul acestei 
vltăți intense îl constituie 
gătirile pentru iarnă pe 
salariații sectorului le-au 
alături de expedierile zilnice 
de material lemnos 
subteran, în centrul 
rilor lor.

După cum ne-a 
Constantin Pin tea, ,_ _ _
0ozitului, principalul obiectiv 
îl constituie în aceste zile for
marea stocurilor necesare de 
iemn de mină, cherestea, ba
last, bolțari, corecta lor stivu- 
ire care să permită buna con
servare în anotimpul rece, 
precum și încărcarea lor u-

acti- 
pre- 
care 
pus,

pentru 
preocupă

declarat 
șeful de-

șoară. Se remarcă în
• sens faptul că, numai în 

acestei luni, în depozit 
trat peste 100 de vagoane de 
material lemnos, cantitate ca
re a contribuit la mărirea sto
curilor existente și la crearea 
premiselor ca în timpul ier
nii abatajele minei să dispu
nă de materialul lemnos us
cat, deficitar în anumite peri
oade din anii trecuți.

Aprovizionarea a decurs în 
condiții bune în ceea ce pri
vește cheresteaua de rășinoa- 
s’e, balastru, bolțari, piatră 
concasată. Privind lemnul de 
mină rășinos, deși s-a primit 
o cantitate de peste 600 de me
tri cubi, stocul disponibil se 
află încă sub prevederile nor-

acest 
cursul 
au in-

mativelor în vigoare. Pentru 
conservarea în bune condiți- 
uni a acestui sortiment mult 
solicitat, este necesar ca 
B.A.T.P.S. Petroșani să urgen
teze, în aceste zile, ritmul li
vrărilor asigurînd astfel for
marea stocului minim prevă
zut.

Pentru preocupările perma
nente pe care le manifestă la 
descărcarea cu operativitate 
a vagoanelor cu materiale, 
pentru buna gospodărire a 
depozitului și pentru grija pe 
care o manifestă în satisface
rea promptă a comenzilor lan
sate de sectoare, merită să fie 
evidențiată activitatea ce o 
desfășoară supraveghetorii 
Toader Rusanovski, Radu

Smaranda, Ion Roman. Du
mitru Șișu și Traian Pîrghie, 
precum și brigăzile . conduse 
de Constantin
Martin Kelner din care fac 
parte, printre alții. 
Carp, Vasile Pomiu, 
Cobîrzan, Iosif Lăcătuș, Ște
fan Burdulea, Iosif Roman, 
Sergiu Benea.

Strădaniile lor denotă că 
sînt conștienți de faptul că de 
fciul cum își desfășoară acti
vitatea în aceste zile depinde 
în bună măsură rodnicia mun
cii minerilor în lunile 
nă. Aceasta constituie 
toți un imbold pentru 
ce datoria în sectorul 
imuncă.

Borhină și

Vasile 
Ștefan

de iar- 
pentru 

a-și fa- 
lor de

Ilie COANDRAȘ, 
E.M. Uricani

AGENDĂ CETĂȚENEASCĂ

6
în 6 minute?

Ea poarta E. M. Petrila cit 
și în sala de apel a fost afișat 
noul mers al autobuzelor 
E.G.C. intrat în vigoare din 
data de 5 noiembrie a. c. și 
pe traseul Aeroport Petro
șani — Petrila. Noul program 
a fost prelucrat cu toți an- 
gajații în așa fel încît să se 
realizeze transportul oame
nilor la serviciu și de la ser
viciu la domiciliu în cele mai 
bune condiții, asigurîndu-se 
și pe această cale prezenta
rea la serviciu la timp, și, 
Implicit, întărirea disciplinei 
de producție, respectarea 
programului de lucru. Deci, 
toate bune, dar, E. G. G. Pe
troșani a uitat să precizeze în
tre ce ore autobuzele vor 
circula din 6 în 6 minute sau

să controleze eventual per
sonalul din subordine privind 
respectarea acestui program. 
De ce spun toate acestea ? Le 
spun, întrucît, după ora 23,15 
cele 6 • minute 
transformă în 20 
de minute. Ne 
ce ? Aici nu e 
Nu are nimeni 
controleze personalul de fe
lul cum se achită de sarci
nile și de obligațiile ce-i re
vin în vederea deservirii oa
menilor muncii care merg sau 
vin de la locurile de muncă ?

Admitem că intervalul de 
6 minute nu poate fi respec
tat. Ar fi bine atunci ca secto
rul de transport din cadrul 
E.G.C. Petroșani să stabilească 
un orar fix astfel încît să se 
cunoască de către fiecare sa
lariat orele la care este asi
gurat transportul în comun.

Sperăm că în acest fel vor 
putea fi evitate lungile aș
teptări în stații, situațiile în 
care pe timp de iarnă, mine
rii ieșiți doar de cîteva mi-

nute din baia fierbinte tre
buie să aștepte nepermis 
de mult în stații.

promise se 
sau chiar 30 
întrebăm de 

disciplină ? 
obligația să

Z. NICOLAE,
E. M. Petrila

Dispare
și iar apare
In centrul Petroșaniului, 

printre cele aproximativ 10 
bufete, restaurante, terase, ca
fenele, există și unitatea „Gră
dinița". După ultima renovare, 
aceasta a primit denumirea 
de chioșcul „Grădinița". Ală
turi de firmă, și-au făcut 

! de re- 
tot fe- 
răcori- 

12 iu- 
redeschis, 

e-

ficat! ora de deschidere — 
6. Apoi a dispărut din nou, 
împreună cu o parte din re
clama pentru băuturile ră
coritoare. Intre timp, dispă
ruse de fapt temeiul recla
mei răcoritoarelor pentru că, 
în realitate, la „Grădinița" 
se serveau tot felul de bău
turi alcoolice. Răcoritoare 
deloc. Acestea sînt produsele 
pe care le desface unita
tea și în prezent.

Care să fie oare misterul 
apariției și dispariție ora
rului de la, folosind ultima 
denumire, chioșcul „Grădini
ța" 7

și-au 
apariția o mulțime i 
clame 
Iul 
toare. 
nie a. 
ora de începere a servirii 
ra 5,30. Apoi, după un timp, 
orarul a dispărut complet. 
La intervenția „Urzicii", a- 
cesta a reapărut dar, modi-

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

la adresa a 
de băuturi 

Atunci, la 
c., cînd s-a i

Cil

Noutăți editoriale
Celor șapte volu

me de „Opere" din 
creația lui ion Agîr- 
oiceanu, apărute pî- 
nă acum în editura 
..Minerva", li s-a a- 
dăugat recent voi. 
VIII, rezervat roma
nului „Legea trupu
lui". Seria în care se 
tipărește opera scri
itorului este cea de 
„Ediții definitive" 
care-și propune să o- 
fere cititorilor an
samblul creației re-

prezentanților scrisu
lui românesc.

★
„Mențiunile criti

ce" semnate de Per- 
pessicius, consacrate 
unor ediții si roma
ne apărute în anii 
1932-1933 — „Opere" 
de I. L. Caragiale, 
„Răscoala" de L. Re- 
bpeanu, „Patul lui 
Procust" de Camil 
Petrescu,. „Maidanul 
cu dragoste" de 
M. Zamfirescu, 
postol" de Cezar 
treseu, „Velerim

Veler Doamne" de 
Victor Ion Popa ș a., 
sînt transpuse în vo
lumul VI al suitei de 
„Opere", intrat de cu- 
rînd în librării.

★
Poetul latin, părin

te al comediei tutu
ror timpurilor, Plaut, 
a fost tradus pentru 
prima dată integral, 
în românește, 
mul „Militarul 
faron" încheie 
celbr anterior 
rute la aceeași Editu
ră -Minerva

Volu- 
fan- 

seria 
apă-

*
Sub titlul 

ilustrată a 
de la arta 
la arta abstractă' 
părută în 
„Meridiane", 
prestigioși ca 
Cassou, 
J. E. Muller ș.a. aduo 
prin text și circa 
1 000 de imagini ori
ginale, informații de 
istorie și teoria artei. 
Volumul este tradus 
din franceză de Sorin 
Mărculescu.

(Agerpres)

„Istoria 
picturii, 
rupestră 

i", a- 
Editura 

autori 
Jean 

A. Chastel,

procesului de invățămint

Realizări remarcabile
in modernizarea
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Apropierea celei de a XXV- 
a aniversări a înființării In
stitutului de mine din Petro
șani prilejuiește o atmosfe
ră creatoare febrilă in ce
tatea universitară petroșă- 
neană. Una din activitățile 
care se bucură de o atenție 
deosebită o constituie reali
zarea unui modern amfitea
tru, lucrare ce se execută 
in cadrul catedrei de electro
tehnică. Noul amfiteatru este 
destinat predării disciplinelor 
de specialitate și conferin
țelor, urmărindu-se asimila
rea in condiții optime a pro
ceselor tehnologice complexe 
de extracție.

Realizarea noului amfitea
tru constituie, totodată, o 
măsură concretă de trans
punere in viață a sarcinii de 
continuă modernizare a pro
cesului de invățămint, de îm- 
bănătățire a nivelului calita
tiv al acestuia. Demn de 
subliniat este și faptul că noul 
amfiteatru se realizează prin- 
tr-un efort de autodotare și 
prin participarea studenților 
care execută in acest fel utile 
lucrări cu caracter aplicativ.

Clișeul a surprins pe șeful 
de lucrări ing. EMIL POP și 
asist, ing. DUMITRU CATHY

A

iă să fie montat în noul amfi
teatru pentru demonstrații prac-

Nguyen Quoc KHANH
student

în timpul verificării funcționă
rii panoului de comandă au
tomată 
tronic pentru un flux de pro
ducție minieră

cu calculator elec-

care urmea-

naiulmeu* munca
iU

El BAU „CALE LIBERA"
cArbiinell/i

Drumul pe care eăr bunele 
extras de minerii de la Vul
can, Paroșeni și Aninoasa, îl 
străbate din adîncurile pă- 
mîntului către beneficiari tre
ce prin separafia preparatei 
Coroești. Avînd un rol de pi
on în jurul căruia gravitează 
funcționarea secfiei de prepa
rare, separafia reprezintă tot
odată locul unde se acordă 
libera trecere numai cărbu
nelui. Aici, sterilul rupt din 
coasta muntelui odată cu căr
bunele, este separat și înde
părtat. Exigența muncitorilor 
la primul act de purificare a 
cărbunelui atinge cote maxi
me. Deoarece secția de sepa
rație din Coroești preia căr
bunele de Ia trei exploatări 
miniere, funcționarea ei tre
buie să fie ireproșabilă. Și 
pentru ca să se asigure aceas
ta, în fruntea colectivului ei 
a fost numit recent tinărul 
maistru comunist Dumitru Pi
tea. Am avut posibilitatea ca 
alături de el să cunosc acti
vitatea ordonată și rodnică 
de aici. Peste tot în secție es
te ordine și curățenie. Unde 
cărbunele își schimbă pater
nitatea — la descărcarea va
goanelor —, echipele lui Mo- 
goi Alexandru și Suciu Con
stantin se află in întrecere. 
Performanța atinsă este de 40 
de vagoane descărcate pe 
schimb și echipă. Muncitorii 
separatori Tipțer Letiția, Vol- 
cici Piroșka, Ignat Vasile, Ni- 
nu Nicolae sînt numai cițiva 
din fruntașii colectivului de 
la separafie. Un aport sub
stantial îl aduc ia bunul mers 
al secfiei echipa de lăcătuși 
a Iui Francisc Pecs și sudo
rul Ion Valea, prin lucrările 
de bună calitate pe care Ie e- 
xecută. „Reparațiile — spu
nea maistrul Dumitru Pitea

— sînt făcute în corelare cu 
pauzele în livrarea cărbune
lui de către exploatările mi
niere, iără a afecta buna func
ționare a secfiei de spălare. 
In separație s-au asigurat pie
sele de schimb, au fost înlo
cuite motoarele de ia benzi 
cu altele mai puternice". „De
oarece in timpul iernii condi
țiile la descărcare sînt mai 
grele, s-au luat măsuri pentru 
ca lucrul să se poată desfă
șura normal. In acest mod — 
afirma Francisc Abel, ingine
rul șef al secfiei de preparare 
Coroești — separația este 
pregătită să preia cărbunele 
în ritmul impus de schimba
rea orarului ia exploatările 
miniere".

Preocupările permanente și 
rodnice ale acestui colectiv 
pentru găsirea celor mai op
time soluții cerute de mersul 
fără reproș al secfiei, l-au ri
dicat pe podiumul de onoare 
al marii familii a uzinei. Cu
vintele rostite cu calm de tî- 
nărul maistru Dumitru Pitea 
au fost puține, dar faptele 
vorbesc mai mult și mai ex
presiv. Cum a reușiț tînăruî 
maistru comunist împreună 
cu întregul colectiv să obți
nă rezultate bune ? Experien
ța — este răspunsul acestei 
întrebări, cei 12 ani de mun
că în citadela cărbunelui, Va
lea Jiului. Aici a ascultat gla
sul cărbunelui cînd acesta e- 
mitea pretenția innobilării. 
Și l-a învățat. In fruntea co
lectivului și împreună cu a- 
cesta acum deschide zilnic 
„cale liberă" cărbunelui spre 
cerințele tot mai mari ale e- 
conomiei țării.

Gheorghe POPESCU, 
lăcătuș, preparația Coroești 

________________
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Din activitatea
organizațiilor U.T.C

♦ Zilnic peste 20 de elevi de la Liceul din Petrila, 
sub îndrumarea comitetului U.T.C. pe școală, participă 
la acțiuni de muncă voluntar patriotică pe șan
tierul de construcții. Pînă în prezent elevii anului I, 
II, III și IV au executat uri’ număr de peste 3 000 ore 
de muncă patriotică în cartierul 8 Martie executînd 
diferite lucrări Ia construcția noilor blocuri.

♦ „Tineretul și producția" se intitulează recenta 
emisiune pentru tineret prezentată salariaților de la 
E. M. Paroșeni. Emisiunea realizată de către tinerii 
Garaliu Ilici, loan Gheța și Maria Simonis cuprinde 
patru rubrici : „Curier economic", „Tineri cu care ne 
mîndrim", „Ei nu ne fac cinste" și „Melodii la adresă". 
Conținutul emisiunii oglindește preocupările tinerilor 
pentru realizarea sarcinilor de plan, eliminarea unor 
deficiențe semnalate în rîndul organizațiilor U.T.C.

♦ Sub îndrumarea tovarășului Rudolf Ianovetz, 
secretarul comitetului U.T.C. de la E. M. Lupeni, zilele 
trecute tinerii uteciști de la sectorul XIII electrome
canic și sectorul II au întreprins, Ia chemarea comite
tului orășenesc U.T.C. Lupeni, o entuziastă acțiune de 
muncă patriotică. Cei 25 de tineri participant la ac
țiune au încărcat și descărcat o cantitate apreciabilă 
de bolțari la pîrîul Roșia unde se va construi un dig 
pentru prevenirea acțiunii distrugătoare a apelor.

♦ Aproape 1500 de tineri din școlile municipiului 
au participat în aceste zile la ample acțiuni de muncă 
patriotică pentru sortatul cartofilor. Cei 800 de tineri 
de la Lupeni au sortat în depozitul C.L.F. peste 150 de 
tone cartofi evidențiindu-se elevii de la școala profe
sională, școlile generale nr. 1 și 2. De asemenea, la 
sortatul cartofilor în depozitul C.L.F. de la Petroșani 
au participat un număr mare de elevi din cadrul școlii 
comerciale, liceul teoretic și școlile generale.

♦ Recent, un colectiv de tineri din cadrul comi
tetului U.T.C. de la E. M. Paroșeni înarmați cu mag
netofonul și aparatul de fotografiat au întreprins un 
scurt raid în rîndul tinerilor pentru a vedea modul în 
care se integrează aceștia în realizarea sarcinilor de 
plan. Aparatul de fotografiat a înregistrat pe peliculă 
o serie de tineri ca Petrică Virgil, Aurel Ignat, Elena 
Ciocia, loan Iortopan. Ilie Secula care foloseau cu efi
ciență timpul de lucru, dar nu i-a ocolit nici pe tineri 
ca Vasile. Gașpar, Rădița Tudor, Gheorghe Smadu și 
alții care nu se străduiau să-și realizeze sarcinile din 
ziua aceea. Comitetul U.T.C. al exploatării a hotărît 
ca acești tineri să fie popularizați prin intermediul 
gazetei de perete.

♦ La E. M. Aninoasa un număr de 35 tineri con
duși de tov. Tiberiu Nagy, secretarul comitetului U.T.C. 
pe mină, și Dumitru Moraru, secretarul organizației 
U.T.C. 8 
colectare 
ploa tării, 
peste 40 
sebit tinerii de la sectorul VIII. Asemenea acțiuni au 
fost organizate și la E. M. Uricani, E. M. Vulcan și 
E. M. Petrila.

nord, au declanșat o importantă acțiune de 
a fierului vechi și amenajarea incintei ex- 
Cu acest prilej s-a colectat o cantitate de 

tone fier vechi, evidențiindu-se în mod deo-

Valeriu COANDRAȘ

Prima parte din consultația 
consacrată unor probleme de 
organizare a conducerii, s-a 
referit la atribuțiile și compe
tențele exploatărilor miniere. 
De data aceasta, vom face o 
scurtă incursiune în proble
mele de organizare ale secto
rului de producție, mai pre
cis în cele privind conducerea 
acestuia.

Potrivit prevederilor De
cretului 162/1973 privind sta
bilirea normelor unitare de 
structură pentru unitățile e- 
conomice, structura de pro
ducție a unei exploatări mi
niere cuprinde mai multe 
sectoare de producție, lucrări 
miniere și montaje, aeraj. 
transport și electromecanic.

Sectorul de producție este 
organizat pentru conducerea 
unitară, a activității de ex
tracție și alte activități lega
te între ele din punct de ve
dere tehnologic, dintr-o anu
mită parte a minei. Sectorul 
este condus de un șef de sec
tor care răspunde de asigura
rea condițiilor necesare pen
tru buna desfășurare a acti
vității în toate schimburile, 
precum și pentru realizarea 
planului pe întreaga secție.

Pe linia grijii permanente 
și a înaltei înțelegeri față 
de condițiile activității mini
ere, conducerea superioară de 
partid și de stat, venind în 
întîmpinarea argumentărilor 
pline de responsabilitate pre-

.zentate de conducerea centra
lei, a stabilit importante con
cepte ce stau la baza organi
zării sectoarelor miniere, a- 
probînd ca acestea să poată 
fi constituite avînd un număr 
de 6 maiștri pe 24 ore.

Sectorul de producție este 
un domeniu economic unde se 
desfășoară procese tehnice ș’ 
economice importante, mai 
ales pentru realizarea sarcini
lor de extracție la un nivel 
cantitativ și calitativ superior, 
în condiții economice cores
punzătoare și cu respectarea 
normelor de securitate a mun
cii.

Atît procesele tehnice, cit 
și cele economice reclamă o 
conducere competentă al că
rei pion de bază este șeful 
de sector, conducerea consti
tuind pentru acesta sarcina 
fundamentală. Din această 
sarcină, precum și din mul
tiplele relații pe care le are 
șeful de sector, rezultă res
ponsabilitățile sale de deci
zie, organizare, prevedere, co
ordonare, execuție, control și 
de creare a condițiilor opti
me de lucru. Responsabilita
tea se referă atît la sarcinile 
de conducere cit și la cele de 
execuție. Ea incumbă și con
secințele nerespectării anumi
tor obligații, consecințe mate
rializate în" răspunderea dis
ciplinară, materială, adminis
trativă sau penală, după caz.

Noțiunea de responsabilita

te merge mînă în mină cu 
aceea de autoritate, care în
seamnă dreptul șefului de 
sector de a cere să se execute 
o anumită sarcină. Autorita
tea cuprinde în sine ideea 
dezvoltării, a creșterii, înțele
sul de a produce, facultatea 
de a acționa. Pentru a trans
pune în practică acest con-

colectjvului condus.
— „Radiația" personală care 

antrenează o disciplină liber 
consimțită dătătoare de încre
dere și bunăvoință.

— întreținerea continuă a 
autorității întrucît autorita
tea autentică e o rezultantă. 
Ea trebuie ocrotită, întreținu
tă și dezvoltată. Altfel se de

și un număr de maiștrii prin
cipali și maiștrii pentru con
ducerea directă a formațiilor 
de lucru.

Cît de complexă este acti
vitatea de conducere desfășu
rată de șeful de sector, ne 
dăm și mai bine seama arun- 
cînd o privire asupra unor 
acțiuni din cadrul atributelor

SETUL SECTORULUI OE PRODUCȚIE
* *

Sarcini — responsabilitate — autoritate
CC o n s u 11 a ț i e)

cept despre autoritate, șeful 
de sector trebuie să dispună 
de o autoritate autentică, 
care nu-i este conferită auto
mat prin numirea pe post. El 
trebuie să posede și să cultive 
autoritatea autentică la baza 
căreia stau :

— O superioritate profesio
nală (tehnologică și de condu
cător) și morală recunoscută 
de colaboratori ca urmare a 
unor calități personale. A- 
ceastă recunoaștere este cheia 
unei influențe eficiente asupra

preciază.
In context, pentru exercita

rea eficientă a autorității d.e 
către șeful de sector a fost 
creat un model de structură 
a aparatului sectorului. In 
noua concepție, șeful de sec
tor are Ia dispoziție o echipă 
de specialiști cu rol de stat 
major, dar și de execuție și 
control (inginer minier, . ingi
ner sau tehnician pentru ae
raj și protecția muncii, tehni
cian pentru horrhare și indici, 
specialist topogrâf), precum

sale de conducător.
• In domeniul previziunii, 

el determină obiectivele lo
curilor de muncă și ale for
mațiilor de lucru, stabilește 
modalitatea de a realiza obi
ectivele propuse, întocmește 
și aprobă programe și docu
mente de lucru.

• In domeniul organizării, 
definește sarcinile pe funcții, 
posturi și formații de lucru, 
alege personalul pentru reali
zarea sarcinilor, definește 
metodele și procedeele de e-

xecutare a sarcinilor, își orga
nizează propria muncă, pre
cum și producția și munca în 
cadrul sectorului.

• In atribuțiile de comandă, 
îi revine misiunea de a iniția 
și transmite sarcini, de a pri
mi și transmite rapoarte și 
informări, de a găsi cele mai 
potrivite mijloace pentru a 
obține de la fiecare salariat 
din subordinea sa executarea 
corectă a sarcinilor, de a fi 
exemplu demn de urmat pen
tru cei conduși, de a da re
compense și a aplica sancți
uni.

• In domeniul coordonării, 
șeful de sector trebuie să asi
gure relațiile sale normale cu 
superiorii, relațiile sale de 
„pasarelă", să accepte sincer 
obiectivele, sarcinile, respon
sabilitățile și autoritatea ce 
i-au fost conferite, să sincro
nizeze activitatea tuturor ce
lor conduși, să coordoneze 
procesele și operațiile tehno
logice.

• In cadrul atribuției de 
control, el gîndește și intro
duce sisteme și mijloace de 
control, efectuează controale 
directe și indirecte, înregis
trează și face cunoscut rezul
tatele controlului, stabilește 
măsurile ce se impun.

• Șeful de sector este che
mat să asigure climatul op
tim fructificării activității 
subalternilor și a lui perso
nal. El este chemat să men
țină o atmosferă creatoare și

dinamică, un spirit de cola
borare amicală. încurajează 
perfecționarea colaboratorilor 
săi, reprezintă sectorul con
dus în fața conducerii exploa
tării și în exterior, primește 
și participă la delegații. Ca 
o preocupare de seamă, urmă
rește crearea condițiilor pen
tru buna desfășurare a muncii 
colaboratorilor. Răspunde Ia 
sugestiile, criticile, reclama- 
țiile și propunerile primite.

Cele de mai sus, ne conduc 
la concluzia că pentru a Pu
tea ocupa și satisface funcția 
de șef sector, inginerul tre
buie să posede o pregătire 
corespunzătoare, o experiență 
în munca de conducere, să se 
perfecționeze permanent după 
programe adecvate funcției.

Această funcție, superior re
tribuită, trebuie privită ca 
etapa de cea mai lungă du
rată în viața profesională a 
inginerului minier. In condi
țiile reducerii numărului de 
compartimente de funcții de 
conducere și de trepte ierar
hice trebuie să acceptăm că 
a conduce un sector de pro
ducție este o activitate de o 
deosebită semnificație. Tocmai 
de aceea, fiecare inginer tre
buie să se pregătească pentru 
această funcție, să o onoreze 
printr-o conduită demnă și un 
prestigiu binemeritat.

Zoltan KIRALY, 
economist, C.C.P.

Caleidoscop
Aparatul 

avertizează...
Un sistem electronic, con

struit de oameni de știință 
din Ucraina, avertizează 
din timp despre surpările 
posibile în mine. Siste
mul se bazează pe micro
foane speciale, care „as
cultă" în permanență stra
turile de rocă și înregis
trează zgomotele caracte
ristice apropierii pericolu
lui. O mașină electronică 
de calcul analizează date
le obținute și le înregis
trează pe harta minei. 
Sistemul a fost experi
mentat într-una din mari
le mine din republică. Ex
periența a arătat că a- 
vertizarea se produce cu 
1-2 săptămîni înainte de 
a se dezlănțui accidentul, 
astfel încît se pot lua mă
suri de prevenire. Noile in
stalații au început să fie 
produse în serie.

Duzi
A început plantarea ce

lor 400 ha cu duzi prevăzu
te pentru acest an și, toto
dată amplasarea de no 
pepiniere care din 1976 
vor furniza materialul să 
ditor necesar plantării a- 
nuale a circa 2 600 ha. A- 
cestea sînt primele acțiuni 
prevăzute în programul re
cent elaborat de Ministe
rul Agriculturii, Industri 
ei Alimentare și Apelor 
pentru dezvoltarea, în ur
mătorii ani, a sericicultu
rii și asigurarea unor can 
tități mari de materie pri
mă industriei textile.

Alte măsuri sînt în cur« 
de organizare și vizează 
crearea unei puternice ba
ze materiale necesare creș
terii simțitoare a produc
ției de gogoși de măstase, 
care, în 1974, se preco
nizează să fie cu 2,5 ori 
mai mare față de acest an, 
urmînd ca ea să crească 
și mai mult în viitorul cin
cinal.

Programul mai prevede 
introducerea din 1974 a 
creșterii viermilor de mătas 
pe frunze dez ricin, și expe 
rimentat, pe frunze de ste 
jar, folosindu-se lăstari 
șurile acestei specii care 
se găsesc din abundență 
în pădurile noastre.

Zgura - 
materie primă
Zgura — produs re

zultat în urma procese
lor de elaborare a fon
tei și oțelului, conside
rată ca inutilizabilă, este 
pe cale de a primi multiple 
întrebuințări, îndeosebi ca 
materie primă pentru in
dustria materialelor de 
construcții.

Pînă în prezent, la Hu
nedoara, Reșița și Valea 
Jiului au fost construite 
peste 1 000 de apartamente 
din panouri, la care s-a fo
losit drept materie primă 
zgura de furnal. In vederea 
extinderii utilizării acestor 
materiale la Deva și în alte 
localități au fost amenaja
te poligoane speciale.

Din zgura de la oțelări- 
ile Siemens-Martin din Re
șița s-a realizat prin mă
cinare și alte materiale 
folosite în construcția de 
drumuri, iar din zgura cu 
granulație mică s-a obți
nut un amendament pen
tru solurile acide cu pro
prietăți superioare calca
rului, întrucît conține și al
te elemente utile solului 
ca fier, sulf, fosfor, magne
ziu. De asemenea, în scopul 
diversificării gamei de sor
timente pentru placaje din 
sticlă de zgură se continuă 
încercările la fabrica de 
specialitate din Turda.

A
In arhivele 

clujene
în posesia Arhivelor 

statului din Cluj au intrat 
în ultimul an peste 6Q00 
de documente de o deosebi
tă valoare istorică privind 
dezvoltarea unor ramuri in
dustriale între anii 1759 și 
1948, mișcarea culturală și 
științifică din Transilvania, 
lupta unor mari personali
tăți pentru drepturile popo
rului român. Intre acestea 
se află documente intere
sante, care descriu începu
turile industriei cimentului, 
sticlăriei fine, chimiei. Ar
hivele clujene au intrat, de 
asemenea, în posesia unor 
colecții personale ale unor 
cărturari. Colecția profeso
rului Ștefan Bezdechi, cu
noscut traducător din lim
bile clasice, conține între 
altele un număr de 124 de 
fotografii foarte vechi, de 
valoare documentară pri
vind tehnica și arta popu
lară din Maramureș. In co
lecția etnografului și folclo
ristului Gheorghe Dăncuș a 
fost descoperită o amplă cu
legere de poezii populare 
din nordul Transilvaniei ne
cunoscute pînă acum, auto
rul manuscrisului fiind, se 
pare, un rapsod popular 
maramureșan.

(Agerpres).

Caleidoscop
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HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al C.C. 

al P.C.R. în legătură cu
dezvoltarea energeticii și măsurile 
de economisire a combustibililor

și energiei electrice
(Urmare din pag. 1)

lorificare a resurselor de hi
drocarburi și de cărbune, prin 
urgentarea introducerii teh
nologiilor moderne de extrac
ție, extinderea mecanizării lu
crărilor în exploatările carbo
nifere, reducerea pierderilor 
în distribuția gazului metan 
și a petrolului.

3. Eliminarea rămînerilor în 
Urmă și desfășurarea mai in
tensă a activităților de cerceta
re științifică pentru urgenta
rea realizării programului de 
construire a centralelor nucle- 
aro-electrice, descoperirea de 
noi resurse de energie și ela
borarea de soluții tehnologice 
pentru utilizarea economică 
a acestor resurse.

4. In toate unitățile econo
mice ale țării — în industrie, 
construcții, transporturi, agri
cultură — să se desfășoare o 
puternică acțiune de reducere 
a consumurilor, de utilizare 
rațională și de economisire a 
energiei 
ților, a 
lor.

a) In 
măsuri 
sumurilor specifice pe unita
tea de produs prin; înlocui
rea agregatelor cu randamente 
scăzute, creșterea gradului de 
utilizare a energiei prin îmbu
nătățirea izolației termice a 
agregatelor, recuperarea ener 
giei secundare, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație. în
deosebi în chimie, metalurgie, 
materiale de construcții, con
strucția de mașini;

b) In producția și transpor
tul energiei electrice, se va 
acționa hotărît pentru redu
cerea substanțială a utilizării 
hidrocarburilor în centralele 
producătoare de energie elec
trică, pentru extinderea folo
sirii combustibililor solizi — 
cărbuni, șisturi bituminoase ; 
creșterea puterii instalate în 
viitor să se facă, în principal, 
pe combustibili solizi, energie 
hidraulică și centrale nucle
are ; se va acționa mai ener
gic pentru diminuarea consu
murilor tehnologice în centra
lele electrice și a pierderilor 
în rețelele de transport și dis
tribuție ;

c) In transporturi, se vor 
întreprinde măsuri pentru :

exploatare a 
transport cu 
și cu consu- 

; eliminarea 
pe

electrice, a carburan- 
tuturor combustibili-

industrie, se vor lua 
pentru reducerea con-

scoaterea din 
mijloacelor de 
uzură avansată 
muri excesive 
transporturilor în gol și
trasee ocolite ; limitarea vite
zei de circulație pe drumurile 
publice a autocamioanelor și 
autoturismelor ; raționalizarea 
consumului de carburanți.

5. îmbunătățirea substanția
lă a dotării ramurilor econo
miei naționale cu echipamente 
termoenergetice prin urgenta
rea asimilării și fabricării de 
cazane și instalații de ardere 
cu randamente ridicate și re
nunțarea la producția ,de agre
gate cu randamente scăzute.

6. In proiectarea capacități
lor de producție se vor pre
vedea soluții constructive și 
tehnologice care să asigure re
alizarea producției cu consu
muri reduse de energie elec
trică și termică, precum și de 
combustibil.

7. Revizuirea normelor de 
consumuri specifice de com
bustibil, energie electrică și 
termică în unitățile economi
ce, întărirea exigenței și con
trolului asupra respectării 
normelor de consum și elimi
nării risipei de resurse ener
getice.

8. înființarea unei comisii 
permanente de coordonare, a- 
vizare și control asupra con
sumurilor de combustibil, e- 
nergie electrică și termică.

9. îmbunătățirea în toate 
întreprinderile a activității 
de exploatare, întreținere și 
reparație a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor, în scopul 
reducerii consumurilor' speci
fice și creșterii randamentelor 
energetice.

10. Stabilirea de măsuri de 
către ministere, centrale și în
treprinderi pentru încărcarea 
completă a celor trei schim
buri de lucru, astfel încît, în 
toate schimburile, să se obți
nă aceleași producții și indi
ci de consum de combustibil, 
energie electrică și termică 
prin exploatarea intensivă a 
utilajelor, evitarea mersului 
în gol, dimensionarea raționa
lă a iluminatului și încălzirii 
potrivit necesităților stricte 
ale producției.

11. în consumul edilitar și cas
nic, fără a se afecta desfășu-

rarea normală a vieții și ac
tivității, se vor 
pentru 
lor de 
călzit, 
raturii 
unor orare limitative de func
ționare a centralelor termice și 
a sobelor cu gaze din locuin
țe și birouri ; diminuarea sub
stanțială a consumului de e- 
nergie pentru iluminat prin 
revizuirea concepției instala
țiilor de iluminare a birouri
lor, magazinelor, tuturor lo
curilor publice, străzilor și 
șoselelor, determinarea unor 
norme de consum în limite 
strictului necesar, normarea 
consumului de electricitate în 
locuințe.

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a stabilit ca proble
mele dezvoltării 
și măsurile de 
combustibililor 
lectrice să fie 
terii plenarei 
Central al partidului.

lua măsuri 
reducerea consumuri- 

combustibil pentru în- 
prin normarea tempe- 
de încălzire, stabilirea

energeticii 
economisire a 
și energiei e- 
supuse dezba- 

Comitetului

★

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R, cere tuturor organi
zațiilor de partid, cadrelor de 
conducere din ministere, în
treprinderi și instituții să ia 
măsuri pentru transpunerea 
integrală în practică a aces
tei hotărîri, să acționeze cu 
stăruință și spirit de răspun
dere pentru dezvoltarea po
tențialului energetic al țării 
și gospodărirea eficientă, rați
onală a combustibililor și e 
nergiei electrice. Organizați
ile de partid, presa, radioul și 
televiziunea să militeze pen
tru formarea unei opinii de 
masă împotriva risipei, pen
tru dezvoltarea spiritului de 
economie în rîndurile oame
nilor muncii, ale întregii 
populații.

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. cheamă cadrele din 
economie, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii, pe toți comu
niștii și cetățenii țării să fa
că totul pentru economisirea 
resurselor de energie, să com
bată risipa sub orice formă, 
contribuind astfel la progre
sul economiei naționale, la 
propria lor prosperitate.
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„Arde" la personal, „arde" și la 
cabinet, dar să vedeți în subteran 

risipă..
Nu vom aduce prea multe 

m ăți spunînd că în foar
te .mite localuri publice, du- 
p. ora închiderii, se pro- 
d 'e un inutil consum de 
er “rgie electrică. In toate 
ce zurile pe care le vom re
lata, repetăm, este vorba de 
un consum inutil, în seama 
becurilor aprinse neputînd 
nimeni invoca nici măcar 
necesitatea de a asigura o 
rr ai bună pază pe timp de 
noapte a respectivelor uni
tăți, localuri sau birouri. Dar 
iată locurile unde am con- 
sAtat pe viu, 
curilor, risipa, 
țiu ne 
șiruire 
tor 
și cîtorva

La mina 
ra 21) în 
(camera din spate) becul ui
tat aprins 
nă
Și ardea de la ora 15, cînd

A

la lumina be- 
Lipsa de spa- 

determină la o în-
„telegrafică" a aces- 

cazuri, pentru a face loc 
comentarii.
Lonea
biroul

(după o- 
personal

în zorii
avea să ardă pî- 
zilei următoare.

s-a terminat programul. Pe 
coridorul etajului II, alte 
patru lămpi cu neon. In bi
roul „topo" se lucra. Dar nu 
și în biroul șefului de ser
viciu unde, totuși, 
trei lămpi de neon (40 
sala cabinetului de 
sociale nu 
dumirit cîte 
patru ?) făceau 
răsim incinta 
ție cu inginerul 
însoțit și care, la despărțire, 
avea să ne ajute la inter
pretarea faptelor :

— E semnificativ ceea 
ați constatat ? Dacă vreți 
va semnificativ 
subteran !

Afirmație pe 
contestăm deloc, 
vă, îi adăugăm 
nostru :

— Dacă celor 
față le lipsește ! 
nomisirii, cine va 
cest 
ran ?

ardeau
W). In 
științe 

prea 
(trei,

ne-am 
lămpi 

lumină. Pă- 
după O discu- 

care ne-a

intrați

care nu

ce 
ce- 
în

o
Dimpotri- 
răspunsul

de la supra- 
spiritul eco- 

i cultiva a- 
spirit celor din subte-

în camera obscură, după ora închiderii
In oraș, la ora 21,30, bu

fetul „Măgura" (orar 6-21) e- 
ra luminat cu toată puterea 
instalată. Alături, Alimenta-

ra era luminată, discret, 
doar de becurile din vitri
ne. Deci cade „teoria 
minatului pentru paza

tății. Bufetul (care nu pre
zintă o tentație fiind, 
gol de mărfuri) avea să fie 
luminat pînă la 6 diminea
ța. In apropiere, complexul 
cooperativei. Programul se 
terminase la ora 20. Totuși 
complexul era luminat fe
eric. La studioul foto, ușa 
deschisă. Se lucra intens (fo
tograful avea un musafir) cu 
toate lămpile aprinse, dar 
fără nici un aparat în func
ție. Ceea ce n-am înțeles (și 
nu vom înțelege pînă ieșim 
la pensie) era o curiozitate 
unică în materie de foto: 
pînă și în camera obscură (!) 
ardea becul de la plafon! 
Deci, înțelegem, nu este vor
ba de vreun bec — filtru, situ
ație în care, cele ce se petre
ceau în studio (cu două ore du
pă închidere) ni s-a părut 
destul de „voalate"’.

La același complex 
mai numărat vreo 
de

Următorul popas 1 
cut la complexul din 
Chioșcul de pîine 
ne de alimentara nr. 
și el iluminat feeric : 
de 300 W, 2 de 150 W, 5 de 
40 W și, ca să fie tacîmul 
complet, unul de 20 W. Su
prafața chioșcului — circa 
30 mp. In aceeași situație, 
la magazinul de confecții 
8 lămpi erau aprinse ; de pri- 

Cea de a noua ardea 
camera de probă
it în Petrila, la Unitatea 

Cafino. După ora oficială a 
închiderii, unitatea continua

am 
10 lămpi 

interior, aprinse inutil.
l-am fă- 

i Petrila. 
(aparți- 

. 42) era
2 lămpi

vi

Amenda• •0

ineficientă

• »I

Amenda... 
ineficientă
Ioan David, angajat la 

E. M. Dîlja, în ziua de 1 
noiembrie a. c., a avut pe 
stradă o atitudine cu totul 
contrară normelor de com
portare în societate, fapt 
pentru care a fost amen
dat de către organele de 
miliție. Dar 
s-a aplicat, 
tuia o lecție 
convingătoare
determina să-și 
că felul de 
nu i-a folosit 
Astfel mergînd la căminul
exploatării, unde era 
gaj at 
dai 
rînd

De
s-a...

CHEMAREA

(Urmare din pag. 1)

— Firmele luminoase^ pre
cum și iluminatul vitrinelor 
unităților comerciale vor 
funcționa numai în perioa
da orarului stabilit pentru 
fiecare unitate comercială, 
în limita programului de de
servire a populației;

— In timpul nopții, se va 
reduce numărul becurilor în 
funcțiune din incinta unită
ților comerciale și de deser
vire, limitîndu-se la strictul 
necesar pentru iluminatul 
interiorului;

— Se va studia și aplica 
pe măsura asigurării condi
țiilor materiale folosirea pe 
scară mai largă a Iluminatu
lui fluorescent, prin înlocui
rea actualelor lămpi cu be
curi incandescente.

Trecerea Ia acest sistem 
de iluminat se va face prio
ritar la unitățile comerciale 
și de deservire, pe coridoare, 
case de scări, sedii adminis
trative și parțial în localuri
le de școli și grădinițe.

— Mobilizarea populației 
pentru folosirea rațională a 
energiei electrice și combus
tibilului în locuințe, prin în
lăturarea consumului inutil 
de ănergie electrică în insta
lațiile de iluminat și a com
bustibilului în sobe, mașini

de gătit și alte instalații de 
încălzire. Se va insista pen
tru o mai bună utilizare a 'a- 
paratelor electro-casnice, re
glarea corespunzătoare a a- 
cestora și evitarea funcțio
nării lor în gol;

— Biroul Comitetului oră
șenesc de partid va analiza 
lunar rezultatele obținute 
cu privire la economisirea 
cu energie electrică și a com
bustibilului și va stabili noi 
măsuri în funcție 
dițiile concrete ale 
nostru care să ducă 
nătățirea cifrelor 
mai sus și obținerea de noi 
economii la aceste resurse 
atît de importante pentru e- 
conomia națională.

Comitetul orășenesc, prin 
organizațiile de partid, de 
masă și obștești, va organi
za ample acțiuni de popu
larizare a măsurilor stabili
te în vederea economisirii e- 
nergiei electrice și a com
bustibilului, pentru dezvol
tare în fiecare colectiv de 
muncă în toate cartierele o- 
rașului, în rîndul tuturor ce
tățenilor a unei puternice o- 
pinii de masă în direcția in
staurării unui regim de e- 
conomii a gospodăririi judi
cioase a resurselor energeti
ce ale țării.

de con- 
orașului 

Ia îmbu- 
enunțate

I

W'

Ă
r/l

Jt
I

să fie 
realiza 
doar o 
același 
energie 
discuție 
cu vapori

tară a mai
Se realiza 

de timp, și 
consum de

După

deschisă 
încasări, 
pierdere 

inutil
electrică. După o 

despre cîteva lămpi 
de mercur (3 x 

250 W) care iluminau zadar
nic o curte goală, și după 
numeroase cercetări în ju
rul a două întrerupătoare, 
constatăm cu toții că de fapt 
becurile 
serie și 
pe rînd. 
dată.

De aici ne .
final:

— Cunoașteți 
nar de energie

l-am

sînt conectate în 
ar putea fi aprinse 
Deci, nu toate deo-

apropiem de

consumul lu- 
electrică al 

unității ? — l-am întrebat 
pe responsabilul Victor Geo- 
gea.

— Nu nu-1 cunosc. Sînt de 
puțin timp aici.

Acum, o întrebare pentru 
cititori:

— Știți de ce există 
de energie electrică ? 
barea la care tot noi 
căm să răspundem:

— Pentru că foarte 
responsabili de unități 
blice nu cunosc consumul 
unităților lor.

Știm bine, acum urmează 
o întrebare a cititorilor, că
tre noi:

— Dar, de ce nu-1 cunosc? 
La care le răspundem :
— Pentru că nu-i intere

sează !

risipă
Intre- 
încer-

mulți
pu-

Ce, autobuzele și mașinile din ateliere
nu trebuie „să vadă" ?

AGITAȚIA VIZUALĂ 

sâ răspundă obiectivelor 
colectivului

de la intrarea în in- 
întreprinderii, agi- 

vizuală înfățișează în 
convingător obiective- 

muncă și 
în fața co

de salariați, reali- 
obținute și pe înfăp- 

In secția meca- 
un număr mare de lo-

O cerință esențială, per
manentă a muncii politice 
de masă este cea legată 
de prezența ei mereu vie 
acolo unde oamenii își des
fășoară activitatea, mobili- 
zînd colectivele de salariați 
la înfăptuirea sarcinilor e- 
conomice și sociale.

Intre formele ei specifice, 
agitația vizuală constituie 
fără îndoială mijlocul cel 
mai eficient de captare a 
atenției, de influență direc
tă și imediată a conștiinței 
oamenilor. Tocmai de a- 
ceea, comitetul de partid al 
I.U.M.P. îi acordă o mare 
atenție.

încă 
cinta 
tația 
mod
le majore de 
acțiune care stau 
lectivelor 
zările 
tuitorii lor. 
nică, 
zinci și panouri, cuprinzînd 
angajamentele și preocupă
rile colectivului pentru îm
bunătățirea calității produse
lor, economisirea metalu
lui, întărirea desciplinei în 
muncă și folosirea eficien
tă a timpului de lucru rețin 
în permanență atenția.

Un panou titrat „Onoare 
muncii" prezintă rezultate
le întrecerii socialiste și 
fruntașii.

La construcții metalice și 
secția de turnătorie, ace
leași mijloace mobilizatoa
re sînt prezente peste tot

de munca!
— panouri grafice, lozinci, 
chemări, afișe extrase din an
gajamente. Ele cheamă co
lectivele de salariați la gos
podărirea cu grijă 
riei prime și 
altele exprimă 
de a reduce 
materiale cu 7 
produse finite.
calității produselor constituie 
pentru toate secțiile o preo
cupare primordială; „Să e- 
xecutăm numai ] 
înaltă 
misim 
năm 
tatea 
comandamentele _ _
care salariații de la I.U.M.P. 
le pot citi de pe lozinci și 
panouri și pe care le res
pectă cu strictețe.

Cu toate aspectele pozitive 
întîlnite în secțiile vizi
tate, nu putem trece cu ve
derea peste cîteva neajun
suri ale agitației vizuale de 
aici.

Gazeta de perete „Utila
jul" — organ al comitetului 
de partid, sindicat și U.T.C. 
mai păstra în ziua 
noiembrie articole 
tratînd despre „ziua 
pierilor" și despre absolven- 

muncito- 
„Tineretul 

trata la mo- 
participarea

a mate- 
materialelor, 
hotărîrea lor 

consumul de 
kg la tona de 

Problema

.. J „Să 
produse de 

calitate, să econo- 
materialul, să elimi- 

rebuturile din activi- 
noastră 1“ Acestea sînt 

majore pe

de 3 
vechi, 

pom-

ții universității 
rești. Gazeta 
și producția" 
dul general , . .. „
tinerilor la viața socială, iar 
gazeta satirică „Ghimpele"
prezenta trei caricaturi 
lipsite de elementele con
crete ale faptelor criticate.

amenda ce i 
deși consti- 
suficient de 
pentru a-1 

revizuias- 
comportare, 
la nimic.

an- 
a provocat un scan- 

de amploare, tulbu- 
liniștea locatarilor, 
această dată însă i 
„înfundat". Fiind ju

decat chiar în fața cole
gilor lui, la locul 
și-a etalat deprinderile

unde 
de 

huligan, Ioan David a pri-
3mit o condamnare de 

luni închisoare.

omenie
Gavrilă Popovics, origi

nar din Sighetul Marmației 
s-a angajat recent la E. M. 
Uricani, cu intenția de a^și 
întreține familia rămasă în 
locurile de unde a venit în 
Vale, de a-și ajuta copiii săi 
legitimi. Deși cîștiga bine 
„a uitat" însă" de propriii 
săi copii care, așteaptă a- 
jutorul său pe care era o- 
bligat să-1 acorde, nu numai 
prin sentința judecătoreas
că emisă în acest sens, ci și 
prin calitatea de părinte. 
Pentru faptul că s-a eschi
vat de la aceaste obligații, 
pentru totală lipsă de ome
nie, G. Popovics a fost con
damnat la 6 luni închisoa
re.

Scandal

Cam așa s-ar pune în
trebarea. Stupidă, e drept, 

cît de stupid e faptul că 
toate garajele E.G.C. de 

Lupeni ard becuri mari 
vapori de mercur, fără să 
în jur decît paznicul 

(care, pentru a-și lumina 
ghereta, umblă cu becul în 
buzunar. L-am văzut noi pe 
Vass baci! X revizorul teh-

nic Ion Bonțidean care 
dormita în ghereta întune- 

a paznicului și... cam 
Atunci nu ca „să va- 

autobuzele în timp ce 
peste noapte în garaj 
toate becurile ? Altă 

nu-i. Ca și la 
unde paznicul Iu-

Scornea ne duce prin 
de utilaje,

cată 
atît. 
dă" 
stau 
ard
rațiune
I.P.S.P., 
lian
fața atelierelor

confecții metalice, vopsito
ri e, mecanică auto, strungă- 
rie — ba și la geamul birou
lui maistrului Nicolae Lun- 
gu — unde arde lumina de 
parcă s-ar munoi cu tot e- 
fectivul. Becuri de 200 și 
W „își văd de treabă" 
minînd calea singurului 
din unitate, paznicul. La 
tobaza I.T.A. lumina 
chiar ca la I.P.S.P., dar 
atelierul 
corpuri 
re capacitate, la 
lumină 
corpului 
explicat 
Lupeni 
toate luminile 
la... poartă, 
mie 
cînd

mecanic ard patru 
de iluminat de ma- 

fieră'rie e 
ca și pe coridorul 
administrativ. Ni ș-a 
și demonstrat la 
la garajul E.G.C. că 

se stirjg de 
Se face econo- 

de întrerupătoare (dar 
e nevoie de lumină în 

exterior se consumă și în in
terior și invers), că perso
nalul de la I.P.S.P. ia cheile 
de la ateliere acasă („dacă 
se întîmplă ceva eu văd și 
sparg geamul și intru", ne 
spunea paznicul Iulian Scor
nea), că oamenii de pază nu 
cunosc sistemul de stingere 
(la autobaza I..T.A., încer- 
cînd să stingă luminile, paz
nicul a pornit o sirenă să 
scoale și... morții, dar lumina 
nu s-a stins).

I
I

I 
I

Cornel HOGMAN

zilei de 21 octom- 
la cabana Peștera 
din vorbă în vor- 
o țuică-două, s-au 

înce

nevoie, ci de înlăturarea tu-De explicații nu avem 
turor surselor de risipă a energiei de către fiecare sala
riat în parte, ca să nu mai vorbim de cei direct răspun
zători și de șefii unităților amintite care știu precis ce 
au de făcut. Așteptăm să ne comunice și nouă ce au fă
cut pentru a combate risipa. Dar cît mai curînd că fie
care oră întîrziere în luarea unor măsuri' costă foarte 
mult și Se irosește în zadar această avuție națională 
pentru producerea căreia statul cheltuiește.

Peșteră
*

Vasile Stoica din Bănița, 
angajat la C.F.R. Petroșani, 
împreună cu Traian Grun- 
ță și Gheorghe Mircescu, 
salariați la unitatea de ex
ploatare a lemnului Petro
șani, s-au întîlnit toți trei 
în seara 
brie a.c. 
Bolii. Și 
bă, după
înfierbîntat zdravăn, 
pînd să se certe. Ce-a urmat 
e lesne de înțeles: un scan
dal în toată regula, deran
jarea celorlalți consumatori. 
Spiritele nu s-au temperat 
decît atunci cînd au interve
nit organele de ordine, care 
au luat măsurile de rigoa
re. Cei trei au băut, s-au 
bătut împreună, acum tot 
laolaltă vor trage ponoase
le...

Gpt. Toma FALON

Uzina electrică
Paroșeni

frezori
izolatori termici

lăcătuși 
strungari 
sudori

Condițiile de muncă sint de grupa a ll-a, în trei schimburi.
- Se acordă echipament de protecție gratuit.
- Salariul tarifar minim este de 1 367 lei.
- Pe timp de iarnă se lucrează in hală încălzită.
De asemenea, uzina mai angajează :

Condiții de angajase și salarizare, conform prevede
rilor legală.

Angajează de urgență: 
muncitori necalificați la descărcarea 
de cărbune, care au împlinit vîrsta 

de 18 ani
Se primesc și pensionari, limită de virată 

sub 60 de ani.
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ULTIMELE ȘTIRI ^UXa> (^)
Nicolae Ceaușescu 1 /

și tovarășul Aristides Pereira
osBro

rL

'o

Marți după-amiază au în
ceput convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și tovară
șul Aristides Pereira, secre
tar general al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea — Bissau 
Iele Capului Verde, 
preună cu o delegație 
P.A.I.G.C. face o 
prietenie în țara 
invitația C.C. al

Din delegația 
fac parte tovarășii: Jose de 
Figueiredo Arauje, membru 
al Comitetului Executiv al 
P.A.I.G.C. ministru de stat 
însărcinat cu problemele Se
cretariatului General al Guver
nului, și dr. Fidelis Almada, 
membru al Consiliului Supe
rior al P.A.I.G.C. ministru al 
justiției și al populației.

La convorbiri participă to
varășii Paul 
membru al 
xecutiv, al 
manent al
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Cornel Burti
că, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Ștefan 
secretar al C.C. al 
general-colonel Ion 
membru al C.C. al
șef de secție la C.C. al P.C.R. 
și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cordial pe oaspeți, 
felicitîndu-i călduros din par-

și Insu- 
care, îm- 

a 
vizită de 
noastră, la 
P.C.R.
P.A.I.G.C.

Niculescu-Mizil,
Comitetului E- 

Prezidiului Per- 
C.C. al P.C.R.

Andrei,
P.C.R.,

Coman,
P.C.R.

tea C.C. al P.C;R., a poporu
lui român, cu prilejul procla
mării independenței Guineei 
Bissau, și a adresat urări 
de deplin succes în lupta de 
eliberare națională, pentru 
bunăstarea poporului.

Tovarășul Aristides Perei
ra a exprimat mulțumiri 
partidului, statului și poporu
lui român pentru ajutorul 
multilateral — politic, diplo
matic, material — acordat po
porului din Guineea — 
ssau, luptei sale pentru 
pendență națională.

In cursul convorbirii 
fost -evocate bunele relații 
stabilite de mai mulți ani în
tre Partidul ComuMst Ro
mân și Partidul African al 
Independenței din Guineea — 
Bissau și Insulele Capului 
Verde, la statornicirea că
rora o contribuție de seamă 
au avut-o întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și repre
zentanții conducerii P.A.I.G.C. 
în frunte cu regretatul con
ducător și organizator al lup
tei poporului său pentru eli
berare națională, Amilcar Ca
brai, prieten al poporului ro
mân.

A foșt relevată dorința
ambelor părți de a adînci co
laborarea pe multiple pla
nuri între P.C.R. și P.A.I.G.C. 
în spiritul solidarității inter
naționale, pe baza 
galități a stimei și 
reciproce.

Convorbirile se 
într-o atmosferă 
prietenie.

1 rl

Bi- 
inde-

au

deplinei e- 
înțelegerii

desfășoară 
de. caldă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe tovarășul

Borisav lovici

Sesiunea Adunării Generale a OM
C. 

Co- 
so-

NAȚIUNILE UNITE 13 
Corespondentul Agerpres, 
Alexandroaie, transmite1: 
mitetul pentru problemele 
ciale, umanitare și culturale
al Adunării Generale a adop
tat cu 91 de voturi pentru, 6 
contra și 24 abțineri, un pro
iect de rezoluție la punctul 
„Importanța îndeplinirii uni
versale a dreptului popoare
lor la autodeterminare. și a- 
cordarea rapidă a independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale, pentru garantarea e- 
fectivă și respectarea dreptu
rilor omului"

Documentul, supus adoptării 
de 40 de state, reafirmă drep
tul inalienabil al tuturor po
poarelor aflate sub dominația 
colonială și străină la autode
terminare, libertate și inde
pendență. Rezoluția condam
nă toate guvernele care nu re
cunosc dreptul popoarelor la 
autodeterminare și, în special, 
drepturile popoarelor din A- 
frica australă. De asemenea, 
sînt reafirmate legitimitatea 
luptei de eliberare a popoare
lor aflate sub opresiunea stră
ină și dreptul de a folosi toa
te mijloacele de care dispun, 
inclusiv lupta armată, pentru 
realizarea aspirațiilor lor 
libertate.

In continuarea lucrărilor sa
le, Comitetul a abordat punc
tul intitulat „Principiile co
operării internaționale în de
pistarea, arestarea, extrăda
rea și pedepsirea persoanelor 
vinovate de crime de război 
și crime împotriva umanită
ții".

Proiectul de rezoluție supus 
la acest punct de către Comi
sia pentru drepturile omului 
și însușit de Consiliul Econo
mic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) a fost adoptat cu 
75 de voturi pentru, 1 contra 
și 30 de abțineri. Rezoluția 

. proclamă, în numele Națiuni
lor Unite, 8 principii referi
toare la cooperarea bi și mul
tilaterală pentru încetarea și 
prevenirea crimelor de război 
și a crimelor împotriva uma
nității, cooperarea pentru ex
trădarea persoanelor acuzate 
de asemenea crime și negarea 
dreptului de azil indivizilor 
care au comis asemenea acte.

Comitetul a trecut apoi la 
dezbaterea unui nou punct de 
pe agenda lucrărilor sale in
titulat ..Problema persoanelor 
în vîrstă și a bătrînilor".

de ★ *

ORIENTUL APROPIAT

de

Tovacășul Nicolae Ceaușescu, 
secreta» 
dului 
președintele 
Stat al 
cialiste România, 
la 13 noiembrie pe Borisav 
lovici, membru al Consiliu
lui Executiv Federal, direc
tor general al Direcției Fe
derale pentru Planificare E- 
conomică a R. S. F. Iugosla
via, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a luat parte 
tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ’ președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării.

A fost de față Iso Njego- 
van, ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia la București.

Președintele Consiliului 
de Stat s-a întreținut cordial 
cu oaspetele, în timpul con
vorbirii consemnîndu-se cu 
satisfacție că între țările, 
partidele și popoarele noas
tre se dezvoltă constant re
lații de prietenie frățească 
și o fructuoasă colaborare 
multilaterală, în spiritul în
țelegerilor convenite între

general al Parti- 
Comunist Român, 

Consiliului de 
Republicii So- 

a primit

tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosif Broz Tito.

In acest cadru, evidenți- 
indu-se baza stabilă, ca
racterul rodnic al colaborării 
economice și tehnico-științi- 
fice s-a apreciat că sînt crea
te premise favorabile pentru 
intensificarea și adîncirea 
pe mai departe a conlucrării 
în domeniile respective. A 
fost exprimată hotărîrea co
mună de a pune în valoare 
posibilitățile tot mai mari 
pe care le deschid cooperării 
industriale și în alte sectoa
re economice, precum și în 
domeniul tehnico-științific^ 
dezvoltarea economiilor na
ționale și construcția socia
listă în România și Iugosla
via. In această ordine de 
idei, a fost apreciată contri
buția pe care o aduc orga
nele centrale de planificare 
în promovarea colaborării 
și cooperării economice bila
terale, relevîndu-se, în con
text, rezultatele actualei vi
zite a tovarășului Borisav Io- 
vici.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cal- 
dă prietenie.

losip Broz Tito
MOSCOVA 13 

Kiev au 
convorbirile dintre 
Brejnev, secretar 

al C. C. al P.C.U.S. 
Broz Tito, președin- 

F. Iugoslavia, 
Uniunii Comu- 

Iugoslavia, aflat 
U.R.S.S. la in- 

al P.C.U.S.

— La 
marți, 
Leonid 
general 
și Iosip 
tele R. S. 
președintele 
niștilor din 
în vizită în 
vitația C.C.

(Agerpres). 
continuat,

în 
cererea

de

NAȚIUNILE UNITE 13 —
Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie,
transmite : Comitetul de sanc
țiuni1 al Consiliului de Securi
tate, creat în 1968 pentru a e- 
xamina rapoartele asupra sta
diului aplicării hotărîrilor 
O.N.U. privind măsurile
boicotare a Rhodesiei, s-a în
trunit pentru prima dată 
ședință deschisă, la 
delegației Sudanului.

Președinta Comitetului 
sancțiuni, Jeanne Martin Cis
se (Guineea) a declarat că, de
și au trecut 8 stai de la decla
rarea unilaterală a indepen
denței Rhodesiei de -către re
gimul rasist al . lui Ian Smith, 
poporul Zimbabwe se mai ti
flă încă sub jugul colonial,

Negocierile privind reducerea 
reciprocă a trupelor și armamentelor 

în Europa Centrală

în scopul extinderii
și diversificării cooperării

româno-algeriene
în domeniul medical

AUGER 13 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Io- 
nescu, transmite : Ministrul
român al sănătății, Theodor 
Burghele, care efectuează în 
prezent o vizită în Alge
ria, a avut convorbiri cu 
ministrul algerian 
tații publice, 
lab. însoțiți 
din cele două 
au examinat

posibilitățile 
diversificării

extinderii 
cooperării 
în dome- 
medicale. 

în Algeria 
de

acordurilor 
două 

medici ro-

Corespon- 
Corne- 
In ca- 

continuă

13 —
Agerpres, 

transmite :
Austriei

privind reduce- 
a trupelor și 
și măsuri a- 

Europa Cen- 
participă re

intre

VIENA 
den tul 
liu Vlad, 
pitala
negocierile 
rea reciprocă 
armamentelor 
diacente în 
trală, la care 
prezentanți a 19 state,

România. In ședin- 
de marți au luat 

șefii delegațiilor 
Bulgariei, R. F. 

și Statelor Unite 
care au adus 

detalii privind

al sănă- 
Omar Boudjal- 

de specialiști 
țări, miniștrii 

cu acest pri-

lej 
Și 
româno-algeriene 
niul asistenței 
După cum se știe,
activează * în momentul 
față, în cadrul 
existente între cele 
țări, mai mulți 
mâni. ,

Ministrul' român a vizitat 
unități sanitare și institute 
de specialitate din țară.

care și 
ța plenară 
cuvintml 
Poloniei, 
Germania 
ale Americii, 
numeroase 
poziția țărilor lor în legă
tură cu problematica afla
tă în atenția reuniunii.

Stare de urgență in Anglia

pentru prevenirea
acțiunilor greviste

LONDRA 13 (Agerpres). — 
întrunit într-o ședință spe
cială, guvernul britanic a 
hotărît să proclame starea 
de urgență în Anglia, pentru 
a preveni o acțiune grevis
tă a celor 260 000 de mineri și 
a celor 18 000 lucrători din 
ramura electricității, 
jinul revendicărilor 
vind îmbunătățirea 
lui de trai. In baza
adoptate, puterea executivă 
va avea, între altele, drep
tul de a reglementa distri
buirea combustibilului și e- 
nergiei, de a controla prețu- 

produselor alimentare,

în spri- 
lor pri- 
nivelu- 
deciziei

de a restringe circulația ve
hiculelor și a serviciilor pu
blice, de a limita ilumina
tul public și reclamele lumi
noase, de a rechiziționa sto
curile de cărbune existente 
sau chiar de a autoriza Con
siliul pentru producerea de 
electricitate să întrerupă fur
nizarea de energie electrică. 
Hotărîrea guvernului privind • 
introducerea 
gență 
minată
lor, după ce va asculta 
expunere a ministrului 
interne Robert Carr.

stării de ur- 
urmeasă să fie exa- 

în Camera Comune- 
o 

de

MIERCURI, 14 NOIEMBRIE

18,4j
MIERCURI, 14 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Clasa muncitoare 
merge în Paradis ; Repu
blica : Veronica ; PETRI -
LA: Capcană pentru gene
ral : LONEA — Minerul: 
Homolka și portofelul; 
VULCAN : Ucideți oaia
neagră ; LUPENi — Cultu
ral : Semnale ; Muncitoresc: 
Livada din stepă ; URI
CANI : Eolomea ;

Wâdio

Recital lieduri Doina
SanduloVici. 18,25 Emisiunea 
„pro arte". Cuprinde aspec
te privind „Zilele culturii 
la Reșița" : Teatrul de estra
dă din Deva și recentele ex
poziții ale artistului plastic 
Vasile Pintea. 18,35 Pagini 
orchestrale de muzică din 
opere. 18,50 Emisiunea „ti
nerețe, împliniri. răspun
deri". 19,00 Melody-club.
19,15 Emisiunea „Cerceta
rea și producția". 19.35 Cu 
cîntecul și jocul pe 
Carașului — program 
muzică populară.

Valea 
de

JOI, 15 NOIEMBRIE
MIERCURI, 14 NOIEMBRIE

18,00 Actualitatea radio. 18,10
6,00-6,30 Actualități 

muzică.
Și

9,00
10,00
10,05

10,25
10,30

18.00
18,05

18,15

Teleșcoală.
Telex.
Municipalitatea răs
punde bucureșteanului. 
Publicitate.
Telecinemateca pentru 
copii î Preria.
Telejurnal.
Curs de limbă rusă.
Lecția 66.
Telex.
Tragerea „Pronoex- 
pres".
Steaua polară. Zooteh- 
nicienii.

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

19,10
19.20
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

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

rani" : Orson Welles. 
Orgoliul familiei Am
berson.

. 20,00

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

fapt datorat în mare măsură 
acelor state occidentale care, 
prin violarea hotărîrilor 
O.N.U., continuă să întrețină 
relații comerciale cu acest re
gim.

Președintele sesiunii în curs 
a Adunării Generale, Leopol- 
do Benites, a subliniat impe
rativul respectării stricte a 
hotărîrilor O.N.U.. dacă se do
rește intr-adevăr crearea con
dițiilor necesare pentru prelu
area puterii în Rhodesia de 
către reprezentanții autentici 
ai poporului.

Ambasadorul Peter Janko- 
witsch( Austria), președintele 
Consiliului de Securitate pe 
luna în curs, arăta că în pro
blema Rhodesiei Corisiliullui 
de Securitate a adoptat 12 re
zoluții. dar rezultatele sînt în
că nesatisfăcătoare, fapt care 
impune găsirea unor noi căi 
și mijloace pentru transpune
rea lor în practică, de către 
toate statele membre

Reprezentantul Statelor U- 
nite, William Schânfele, a tre
cut în revistă măsurile luate 
de autoritățile judiciare ame
ricane împotriva companiilor 
din S.U.A. care au ignorat 
sancțiunile O.N.U. și au conti
nuat să întrețină relații co
merciale cu Rhodesia.

Chuang Yen, reprezentantul 
R.P. Chineze, a cerut Consi
liului de Securitate să reafir
me dreptul sacru al poporu
lui Zimbabwe la independen
tă națională, să condamne re
gimul raSist minoritar al lui 
Ian Smith pentru continuarea 
politicii sale inumane, să lăr
gească aria sancțiunilor și a 
embargoului și să invite toate 
statele să acorde sprijin și a- 
sistență materială mai sub
stanțială poporului Zimbab
we.

egipteni și I LA SEDIUL NAȚIUNILOR 
UNITE DIN GENEVA au în
ceput, marți, lucrările celei 
de-a 19-a sesiuni a Comitetu
lui consultativ O.N.U. pentru 
aplicarea științei și tehnicii 
la dezvoltare. Din partea țării 
noastre participă prof. dr. I- 
rimie Staicu, membru cor» s- 
pondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

SUEZ 13 
kilometrul 
Suez — Cairo, a avut ioc luni 
o nouă întîlnire între ofi
țeri superiori egipteni și 
israelieni, anunță agențiile 
internaționale de preșă. Din 
partea 
gipt 
pat generalul maior Moham
med Abdel
masi, șef al operațiunilor și 
adjunct al 
lui forțelor terestre egiptene, 
iar din partea Israelului — 
generalul _ Aharon Yariv, ad
junct al șefului Statulpi Ma-

(Agerpres). — La 
101, pe șoseaua

Republicii Arabe E- 
la convorbiri a partici-

Ghaniel Jam-

comandamentu-

punct de
CAIRO 13 (Agerpres). — In 

conformitate cu prevederile 
recentului acord de consoli
dare a încetării focului, sem
nat de reprezentanții Egiptu
lui și Israelului, la kilometrul 
101, pe șoseaua Cairo — Su- 

• ez, a fost stabilit luni un 
prim punct de control al 
O.N.U., a anunțat la Cairo, un 
purtător . de cuvînt, în ca
drul unei conferințe de pre
să.

Totodată, purtătorul 
vînt a precizat că un 
lea punct de control al 
este pe cale de a fi
în apropierea orașului Suez, 
anunță agențiile de presă.

de cu- 
al doi- 
O.N.U. 
stabilit

★

CAIRO 13 (Agerpres).

jor al armatei israeliene și 
consilier militar al premie
rului Golda Meir.

Un purtător de cuvînt al 
Națiunilor Unite a menționat 
că în cadrul convorbirilor, 
care ău durat trei ore, au 
fost examinate o serie de pro
bleme privind punerea în 
aplicare a recentului acord 
de consolidare a încetării 
focului. Purtătorul de cuvînt 
a anunțat că o nouă întîlni- 
re între șefii adjuncți de 
stat major respectivi a fost 
programată pentru miercuri, 
ora 12,00, ora locală.

GENERALUL OMAR TOR- 
RIJOS, șeful guvernului pa
namez, a anunțat că, la sfîrși- 
tul acestei luni, va întreprin
de o vizită oficială în Argen
tina, la invitația președinte
lui acestei țări, generalul Juan 
Domingo Peron — informea
ză agenția Prensa Latină.

Ha Cairo va avea loc, la 24 
noiembrie, o reuniune a mi
niștrilor de externe ai țări
lor membre ale Ligii Ara
be, consacrată examinării 
situației din Orientul Apro
piat, informează agenția 
M.E.N. reluată de Reuter.

★

BEIRUT 13 (Agerpres). — 
Omar Șakkaf, ministrul sau- 
dit de externe, și-a încheiat 
vizita întreprinsă în Liban, 
unde a avut întrevederi cu 
președintele țării gazdă, 
Suleiman Frangieh, și cu 
ministrul de externe libanez, 
Fouad Nafaah, cu privire la 
relațiile dintre cele două țări 
și Ia situația din Orientul 
Apropiat.

Lucrările Conferinței pentru securitate
și cooperare în Europa

(Agerpres). — 
ultimele zile 

economice din 
general

GENEVA 13 
Lucrările din 
ale organelor 
cadrul conferinței 
europene pentru securitate și 
cooperare au pus în eviden
ță interesul 
țărilor 
dentifica 
susceptibile să contribuie 
intensificarea 
comerciale, la 
consolidarea 
dustriale, la dezvoltarea 
porturilor de cooperare 
nico-științifică. -

Pronunțîndi*-se în cadrul 
subcomisiei pentru coopera
re industrială, pentru lăr
girea colaborării în acest do
meniu ca o cale menită să 
consolideze și să permanentize
ze raporturile economice din-

și preocupările 
participante de a i- 

forme și metode 
la 

schimburilor 
lărgirea 

cooperării

Cambodgia

Și 
in- 
ra- 

teh-

tre statele participante, dele
gația noastră s-a declarat 
pentru identificarea unor for
me și mijloace corespunză
toare menite să sprijine e- 
forturile de dezvoltare eco
nomică și progres social pe 
care le depun țările în curs 
de dezvoltare ale continentu
lui. Delegația R. F. Germa
nia a împărtășit acest punct 
de vedere și a menționat că 
recomandările Conferinței vor 
trebui să reflecte preocupă
rile și problemele specifice a- 
le țărilor în curs de dezvol
tare.

In subcomisia pentru ști
ință și tehnică au fost exa
minate și facilitățile ce tre
buie acordate țărilor în curs 
de dezvoltare din Europa- în 
privința accesului la noile cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Delegațiile Iugoslaviei, Spa
niei, Greciei, Turciei și Por
tugaliei au spijinit propuneri
le concrete formulte în acest 
sens de delegația Română, 
privind facilitățile ce trebuie 
acordate țărilor în curs» de 
dezvoltare. în vederea accele
rării dezvoltării lor economi
ce și reducerii decalajului e- 
xistent din acest punct de 
vedere între aceste țări și ce
le cu o industrie puternic 
dezvoltată.

Acțiuni ale patrioților
khmeri

CAMBODGIA 13 (Ager
pres). — Pentru a doua oară 
consecutiv în decurs de 48 
de ore, patrioții khmeri au 
atacat, marți orașul Prey 
Veng. situat la 43 kilome
tri est de capitală.

In cursul zilei de luni, 
forțele patriotice și-au extins 
controlul pe șoseaua nr. 4, 
care face legătura între 
Pnom Penh, și portul Kom- 
pong Som. Trupele lonnoliste 
au suferit pierderi și în ur-

ma unui atac lansat de pa- 
trioți asupra unor poziții Ina
mice situate la 16 km nord- 
este de Pnom Penh.

21,50 Gala maeștrilor : Ion 
Dacian.

22,20 24 de ore.

„FATA FĂRĂ ZES
TRE" IN TURNEU 

LOCAL

Astăzi, la ora 
Teatrul „Valea 
lui" prezintă 
ma premieră 
spectacolul „Fata 
zestre" de A. N. 
trovski — în sala clu
bului muncitoresc din 
Vulcan. Același spec
tacol, pregătit în regia 
lui Aurel Șoma, va fi 
prezent la Lupeni (joi), 
Uricani (vineri), și din 
nou la sediul teatrului 
din Petroșani (sîmbă- 
lă, la ora 19 ; dumini
că, orele 11 și 19).

18 
Jiu- 

ulti-

fără 
Os-

ASOCIATIA LATINO-A- 
MERICANA a căilor ferate a 
hotărît, în timpul recentei re
uniuni de la Bogota, admite
rea Cubei printre țările mem
bre — transmite agenția Pren
sa Latina.

KIM IR SEN, președintele 
RJ’.D. Coreene, a primit o 
delegație a Ligii parlamenta
re din Hokkaido pentru pro
movarea prieteniei japono- co
reene și a avut o convorbire

I

cu membrii delegației, infor-

Ș mosfere, șȘ ceea pe
Ș scufundat în apă la o adînci-
5 me de 20 metri.

mează agenția A.C.T.C.

PROIECTUL DE LEGE au- 
torizînd construirea de către 
Marea Britanie și Franța • a 
tunelului sub Canalul Mîne- 
cii a fost aprobat, în a treia 
și ultima lectură, de Camera 
Comunelor. Pentru a deveni 
lege, documentul trebuie a- 
doptat și de Camera Lorzilor.

CINCI PERSOANE și-au 
pierdut viața și alte 50 au f< 
rănite marți. ca urmare a 
ciocnirii în lanț, pe autostra
da Torino — Milano, a 140 de 
automobile. Accidentul s-a 
datorat vizibilității reduse din 
cauza ceței.

UN
LIȘTI
conducerea
Murakovscki, au efectuat o o- 
perație complicată pe inimă 
într-o cameră sub presiune, 
reușind, în acest fel. să redu
că de trei 
singe dat 
transfuzie.
a avut loc
sigurată

GRUP DE SPECIĂ-
DlN MOSCOVA sub 

prof.. Vladimir

ori cantitatea de 
pacientului prin 

In încăperea, unde 
operația, a fost a-

o presiune de trei at- 
asemănătoare cu a- 

care o suportă omul

Din nou amînare la
Cape Canaveral

13CAPE CANAVERAL 
(Agerpres). — Administrația 
națională pentru aeronauti
că și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
amînarea cu cel puțin 24 de 
ore a lansării celui de-al trei
lea echipaj al misiunii „Sky
lab", prevăzută 
15 noiembrie, 
rîre „a fost 
descoperirea

i pentru joi, 
Această hotă- 

determinată de 
unor fisuri în 

învelișul celei de-a doua 
trepte a rachetei purtătoare 
„Saturn-1 B", care urmează 
să plaseze pe orbită cabina

spațială avîndu-i la bord pe 
cei trei astronauți.

Directorul programului 
„Skylab", William Schneider, 
ft precizat, în cadrul unei 
conferințe de presă organi
zate luni seară la Cape Ca
naveral, că în urma detectă
rii fisurilor, cea de-a doua 
treaptă a rachetei va fi su
pusă unei riguroase 
carii generale. Abia 
această examinare, 
tățile N.A.S.A. vor
dacă lansarea va avea loc vi
neri, sau dacă va fi nevoie 
de o nouă amînare.

verifi- 
după 

autori- 
decide

•••••••••••••••••••••••«••••••••••«
Telex

MUNCHEN 13 (Agerpres).
— La Munchen s-a disputat 
primul meci dintre formațiile 
T.S.V. Munchen și V.O. Lu
xemburg, contînd pentru pri
mul tur al „Cupei campioni
lor europeni" la volei mascu
lin. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 3—0 
(15—2, 15—10, 15—3),

COPENHAGA 13 (Ager
pres). — In localitatea daneză 
Lorning, în cadrul prelimina
riilor campionatului mondial 
masculin de handbal, s-a des
fășurat meciul dintre repre
zentativele Danemarcei și 
Belgiei. Handbaliștii danezi 
au obținut o victorie clară cu 
scorul de 24—8 (10—5).

ZURICH 
Echipele de 
și Austriei, 
la egalitate 
peană a preliminariilor cam
pionatului mondial, vor dis
puta un meci de baraj la 27 
noiembrie, la Gelsenkirchen 
(R.F. Germania). Hotărîrea 
a fost luată de Federația in
ternațională de fotbal, de co
mun acord cu secretarii fede
rațiilor de specialitate din A- 
ustria și Suedia.

13 (Agerpres). — 
fotbal ale Suediei 
care au terminat 
în grupa I euro-

GENEVA 13 (Agerpres). — 
In meci retur pentru Cupa 
campionilor europeni la hand
bal (masculin), echipa St. Gali 
(Elveția) a învins cu scorul de 
14—12 formația Oppsal (Oslo), 
învingători cu 18—10 în pri
mul jot, handbaliștii norvegi
eni s-au calificat pentru turul 
doi al competiției.

PARIS 13 (Agerpres). — Fe
derația internațională de scri
mă a stabilit (pe baza rezulta
telor înregistrate la principa
lele competiții internaționale) 
clasamentele pe anul 1973. La 
floretă bărbați, pe primul loc 
se află J. Kamuti (Ungaria) 
— 36 puncte, urmat de Chris
tian Noel (Franța) — 34 punc
te, Mihai Țiu (România) — 29 
puncte, Bernard Talvard 
(Franța) 25 puncte, W. Woyda 
(Polonia) — 22 puncte, Iuri 
Cij (U.R.S.S.) — 21 puncte). 
Mihai Țiu, excelentul scrimer 
al clubului Steaua, este situ
at pe locul trei în ierarhia 
mondială datorită rezultate
lor valoroase obținute în acest 
an : medalie de argint la Jo
curile mondiale universitare, 
locul 4 la campionatele mon
diale și locul doi la „Cupa

Giovaninni11, disputată Ia Bo- 
logna.

Sala sporturilor Floreasca 
va găzdui astă seară meciul 
retur de baschet dintre echi
pele masculine Steaua și Hei- 
singer Kisa Toverit (Finlan
da) din cadrul 16-imilor de fi« 
nală ale „Cupei cupelor". In 
primul meci disputat la Hel
sinki, gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 78—75 (41 
— 34). Intîlnirea va începe la 
ora 18.30 și are în deschidere 
partida Dinamo — C.S.U. Ga
lați, restanță din cadrul cam
pionatului republican.

MOSCOVA 13 (Agerpres), 
— La Moscova s-au întîlnit, 
în meci retur pentru optimi
le de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la 
handbal masculin, echipa 
locală Ț.S.K.A. și formația 
Empor Rostok (R. D. Germa
nă). Handbaliștii sovietici 
au cîștigat cu scorul de 
19-15 (10-8) și s-au calificat 
pentru sferturile de finală 
ale competiției. In primul 
joc, victoria a revenit cu 18- 
16 echipei Empor Rostok.

(Agerpres).

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petro'-ni 40 396


